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Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• έα er e e  GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:
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Α ΑΒΑ ΜΙ

Peugeot 208 
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στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνομη 
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››  Τα σκ νδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 
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AUTO

• Μείνατε από μπαταρία  Και τώρα τι; • α απαγορευ ούν π λι  τα ie el στην Αθήνα;
•  ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• σο έγιναν φέτος και όσα α γίνουν του ρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

• 70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
a  ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  r  a  ››  eat te a  ››   r he 71  ter ››   l  40 r  tr  3 t
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΙΑ  ΑΛ Ι  Α Ι Ι 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
    Με itr e  1 στο ήλιο
   ra  er  a   the ear 2017
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IGNIS

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλ  όταν οδηγείτε;

• α πιο ακρι  αυτοκίνητα είναι κλασικά

•   πολυπρωτα λήτρι α  αποχωρεί από το WRC

•  ρ εται ειμ νας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130
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ανάλυση

Χωρίς πολιτικό αποτέλεσµα η προσπάθεια του Μα-
ξίµου να πείσει ότι κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
βάλει την Ελλάδα σε µια «νέα κανονικότητα».

Στην αντίληψη των περισσότερων πολιτών τίποτε 
από αυτά που συµβαίνουν δεν έχει σχέση µε την κανονικότητα, 
ενώ η οικονοµική και κοινωνική τους καθηµερινότητα παραµένει 
εξαιρετικά δύσκολη.

Η καταστροφή στο Μάτι
Το εισαγγελικό πόρισµα για την καταστροφή στο Μάτι εκθέτει α-
νεπανόρθωτα τον κ. Τσίπρα, την κυβέρνηση, τη δηµόσια διοίκηση, 
την κ. ∆ούρου και την Περιφέρεια.

Μπορεί από ποινική άποψη οι υπεύθυνοι της τραγωδίας να 
πέφτουν στα µαλακά –κάτι που εξοργίζει την κοινή γνώµη–, σε ό,τι 
αφορά όµως την επικοινωνία και την πολιτική εκτίθενται ανεπα-
νόρθωτα στην αντίληψη των περισσότερων πολιτών.

Ειδικά ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αναδεικνύεται σε πρωτα-
γωνιστή της τραγωδίας.

Έχει την πολιτική ευθύνη για το γενικευµένο διοικητικό µπά-
χαλο, που τεκµηριώνεται µε αναλυτικά στοιχεία και δεν µπορεί να 
αµφισβητηθεί.

Ο πρωθυπουργός είχε το θράσος να στήσει σύσκεψη εικο-
νικού συντονισµού αφού είχε ολοκληρωθεί η τραγωδία και 
ενώ είχε ενηµερωθεί αρµοδίως για τον µεγάλο αριθµό των 
νεκρών.

Στην αρχή προσπάθησε να ρίξει τις ευθύνες στην 
κλιµατική αλλαγή και στο οικιστικό χάος, όταν όµως 
είδε ότι αυτή η γραµµή άµυνας δεν αποδίδει, κατέ-
φυγε στις γνωστές προεκλογικές µεθοδεύσεις. Οι 
µπουλντόζες που υποτίθεται ότι θα απελευθέρωναν 
τις παραλίες από τις αυθαίρετες κατασκευές δεν εµ-
φανίστηκαν, ενώ η κυβέρνηση προχώρησε σε προ-
εκλογική νοµιµοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές πε-
ριοχές!

Ο κ. Τσίπρας έδειξε προκλητική αδιαφορία για τα 
προβλήµατα των πυροπαθών και αρκέστηκε σε µία τη-
λεοπτικά στηµένη επίσκεψη-αστραπή, στην οποία συ-
νοδευόταν από µια µαυροντυµένη γυναίκα, τη µετέπειτα 
υπουργό Μακεδονίας-Θράκης.

Τα κυβερνητικά στελέχη χλευάζουν τις οικογένειες των 
θυµάτων της τραγωδίας και την κοινή γνώµη υποστηρίζοντας 
ότι… ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη. Πρόκειται για µία ακόµη ι-
διαιτερότητα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει βέβαια σχέση µε την κα-
νονικότητα, εφόσον η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης οδηγεί α-
ναπόφευκτα και σε παραιτήσεις για λόγους ευθιξίας. Οι κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2017 στην Πορτογαλία οδήγησαν στην 
παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών της σοσιαλιστικής κυβέρ-
νησης µειοψηφίας, ενώ ένα πολύνεκρο αυτοκινητικό δυστύχηµα 
στη Βουλγαρία το 2018 προκάλεσε την αναδόµηση του υπουργι-
κού συµβουλίου.

Από την Πορτογαλία µέχρι τη Βουλγαρία η κανονικότητα ο-
ρίζεται εντελώς διαφορετικά από τη «νέα κανονικότητα» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Εθνική ταπείνωση
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει υποστεί µεγάλη εκλογική, πολιτική ζηµιά βορείως των Τε-
µπών εξαιτίας της συµφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ.

Κατά την άποψή µου, η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη 
για τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Θεσσαλία, όπου έκανα ήδη δύο προε-
κλογικές περιοδείες διεκδικώντας τον σταυρό προτίµησης σε πα-
νελλαδική βάση, που είναι πλέον ο κανόνας για τις ευρωεκλογές.

Η θεωρία του Μαξίµου σύµφωνα µε την οποία οι εθνικές υπο-
χωρήσεις Τσίπρα µπορεί να ξεχαστούν στην πορεία προς τις τρι-
πλές εκλογές του Μαΐου και τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγ-
µατοποιηθούν το αργότερο µέχρι τον Οκτώβριο µοιάζει περισσό-
τερο µε παρηγοριά παρά µε πολιτικό επιχείρηµα.

Ήδη η κ. Νοτοπούλου, αυτό το πολιτικό προϊόν της παρεοκρα-
τίας-οικογενειοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει στις δηµοσκοπή-
σεις, µε αποτέλεσµα η µάχη για τις δηµοτικές εκλογές στη Θεσ-

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ 
Η «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Όλα δείχνουν 
άνοιγµα της ψαλίδας 
υπέρ της Ν∆.

Τσίπρας-∆ούρου δεν ανέλαβαν  
την πολιτική ευθύνη για την καταστροφή 
στο Μάτι, αλλά θα τους την αποδώσουν  
οι ψηφοφόροι.

Η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ έχει οδηγήσει 
σε δηµοσκοπική, πολιτική ισοπέδωση  
του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα.

σαλονίκη να τείνει να µετατραπεί σε µια υπόθεση Ταχιάου-Ορφα-
νού, δηλαδή µεταξύ του υποστηριζόµενου από τη Ν∆ υποψηφίου, 
που βρίσκεται στην πρώτη θέση στις δηµοσκοπήσεις, και του «α-
ντάρτη» γαλάζιου υποψηφίου κ. Ορφανού, ο οποίος διεκδικεί µε α-
ξιώσεις τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο.

Τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε επί-
πεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο περιφερειάρχης 
κ. Τζιτζικώστας διεκδικεί την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο, 

ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 
πολύ χαµηλά ποσοστά.

Την κατάσταση περιπλέκει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο αυταρχικός τρό-
πος µε τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει την πολιτική 
του αδυναµία. Φτάσαµε στο σηµείο να έχουµε προληπτικές πολύ-
ωρες κρατήσεις πολιτών που θεωρούνται ύποπτοι για συµµετοχή 
σε αντικυβερνητικές διαµαρτυρίες για τη συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Στη Βόρεια Ελλάδα η ΕΛ.ΑΣ. και οι κλούβες της έχουν µετα-
τραπεί σε προσωπική, κοµµατική συνοδεία των κυβερνητικών στε-
λεχών.

Έτσι, κλείνει ο πολιτικός κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
στήριξε την πολιτική του άνοδο στον πολιτικό τραµπουκισµό, χου-
λιγκανισµό, µε αποκορύφωµα τη διάλυση της στρατιωτικής παρέ-
λασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, και τώρα χρησι-
µοποιεί την ΕΛ.ΑΣ. και τις κλούβες για να προστατέψει τα στελέχη 
του από τη λαϊκή οργή.

Η «νέα κανονικότητα» του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζεται σε απαρά-
δεκτες εθνικές υποχωρήσεις, στην ενίσχυση του «µακεδονισµού»-
αλυτρωτισµού των Σκοπίων µε ελληνικές υπογραφές και στη χρήση 
της ΕΛ.ΑΣ. βασικά για πολιτικούς, κοµµατικούς σκοπούς, απορρί-

πτεται από τους περισσότερους πολίτες και µεγαλώνει την πολι-
τική, εκλογική του πτώση στη Βόρεια Ελλάδα.

Οικονοµικές µπλόφες
Ούτε οι οικονοµικές µπλόφες που επιχειρεί η κυβέρ-

νηση στην τελική ευθεία προς τις εκλογικές αναµε-
τρήσεις φαίνεται να ενισχύουν δηµοσκοπικά τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, εφόσον η ψαλίδα είναι σταθερά µεγάλη υπέρ 
της πρώτης Ν∆ και σε ορισµένες περιπτώσεις εµφα-
νίζεται να ανοίγει ακόµη περισσότερο.

Σχεδόν όλοι αντιλαµβάνονται ότι οι «επιτυχίες» 
που προβάλλουν κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ έχουν πε-
ρισσότερο σχέση µε την επικοινωνία και την προπα-
γάνδα.

Αναφέρω ενδεικτικά ότι η ΕΛΣΤΑΤ περιόρισε 
για µία ακόµη φορά τον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το 

2018 σε µόλις 1,9%, ενώ κυβέρνηση και θεσµοί πρό-
βαλλαν ανάπτυξη του 2,2% έως 2,5%. Η µικρότερη από 

την προβλεπόµενη ανάπτυξη για το 2018 οφείλεται, για 
µία ακόµη φορά, στην απογοητευτική πορεία των επενδύ-

σεων, ιδιωτικών και δηµόσιων. Έχουµε φτάσει στο σηµείο να 
επιτίθεται η κυβέρνηση στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 

υπονοµεύοντας έτσι την ανάπτυξη, για να δηµιουργήσει δηµοσιο-
νοµικό χώρο για επιλεκτικές προεκλογικές παροχές.

Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ∆ΝΤ, του Γρα-
φείου Προϋπολογισµού της Βουλής προειδοποιούν για λάθη και 
παραλείψεις που µπορεί να έχουν µεγάλο κόστος για την οικονο-
µία. Σε αυτή τη φάση δεν µετράνε τόσο οι εκτιµήσεις των ειδικών 
όσο η γενική διαπίστωση ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχασε εντυπω-
σιακές αναπτυξιακές ευκαιρίες στη διάρκεια της τετραετίας, µε-
γάλωσε µε την πολιτική της σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά 
προβλήµατα και δηµιούργησε νέα.

Αυτό σηµαίνει ότι οι προεκλογικές προσλήψεις και οι επιλεκτι-
κές παροχές αντιµετωπίζονται από την ευρύτερη κοινή γνώµη πε-
ρισσότερο ως ένας ελιγµός µιας αποτυχηµένης κυβέρνησης και λι-
γότερο ως αποτέλεσµα ενός υποτιθέµενου κυβερνητικού success 
story.

Την πολιτική απαξίωση της κυβέρνησης Τσίπρα στα οικονο-
µικά θέµατα ολοκληρώνει η απόφασή της για προεκλογικά «δώρα» 
σε µεγάλα συµφέροντα στον χώρο του φαρµάκου µε την υιοθέτηση 
νέου τρόπου τιµολόγησής τους, που οδηγεί σε αυξήσεις µέχρι 10%.

Η κυβέρνηση διέσυρε µέσω της υπόθεσης της Novartis πολι-
τικούς αντιπάλους της µε την κατηγορία ότι δεν µείωσαν επαρκώς 
τις τιµές των φαρµάκων της ελβετικής πολυεθνικής, για να προ-
χωρήσει στη συνέχεια σε αυξήσεις τιµών, σε όφελος συγκεκριµέ-
νων πολυεθνικών και σε βάρος των οικονοµικών της κοινωνικής α-
σφάλισης, του κρατικού προϋπολογισµού και πολλών ασφαλισµέ-
νων, που θα κληθούν να έχουν µεγαλύτερη οικονοµική συµµετοχή. 
Αυτό τα λέει όλα για το διαχειριστικό και πολιτικό ήθος της κυβέρ-
νησης Τσίπρα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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πολιτική

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Ν∆ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΑΧΙΑΟΥ

Ο 
Νίκος Ταχιάος έκανε την προηγούµενη Τε-
τάρτη µία εντυπωσιακή αρχή στην προεκλο-
γική του εκστρατεία για τις δηµοτικές εκλο-
γές του Μαΐου, στις οποίες έχει την υποστή-
ριξη της Ν∆ για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.

Στην πρώτη επίσηµη συγκέντρωση που 
οργάνωσε ως υποψήφιος, και η οποία ήταν σε σύγκριση µεγα-
λύτερη απ’ όλες τις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα 
απ’ όλους τους αντιπάλους του, ανακοίνωσε 57 υποψήφιους δη-
µοτικούς συµβούλους και 54 κοινοτικούς.

∆ηλαδή ανακοίνωσε οκτώ περισσότερους υποψήφιους δη-
µοτικούς από το απαραίτητο όριο για τη συµµετοχή στις εκλο-
γές, που είναι 49, όσες και οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου 
της Θεσσαλονίκης.

Έχει ένα περιθώριο να ανακοινώσει κι άλλους. Αλλά δεν 
ξέρει πόσους. Όχι γιατί δεν το έχει µελετήσει, αλλά γιατί, 80 η-
µέρες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει 
ακόµη αν ο αριθµός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια θα υπερ-
βαίνει κατά 30%, 40% ή 50% τον αριθµό των εδρών.

Αν το ποσοστό της υπέρβασης είναι 30%, έχει άλλες επτά 
κενές θέσεις, αν είναι 40%, έχει δώδεκα κενές θέσεις, αν είναι 
50%, µπορεί να έχει άλλους 17 υποψηφίους και να φτάσει συ-
νολικά τους 74.

Παράλληλα, ανακοίνωσε 54 υποψήφιους κοινοτικούς συµ-
βούλους. Εδώ δεν είχε καµία υποχρέωση να ανακοινώσει, διότι 
ο σχετικός νόµος αποσυνδέει τις εκλογές των κοινοτικών συµ-
βουλίων από αυτές των δηµοτικών και προβλέπει ξεχωριστή 
κάλπη. Ο µόνος εµφανής στόχος της ρύθµισης είναι να ενισχύει 
τις φυγόκεντρες δυνάµεις και να δηµιουργεί αντιπαλότητες, δί-
νοντας την ευκαιρία σε τοπικές οµάδες χωρίς επικεφαλής να 
δηµιουργούν συνδυασµούς και να διεκδικούν εκλογή σε ένα 
όργανο µε ελάχιστες αρµοδιότητες. Αυτό, για παράδειγµα, συµ-
βαίνει στο ∆΄ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλονίκης, όπου ο 
εν ενεργεία πρόεδρος φτιάχνει δικό του αυτόνοµο συνδυασµό 
και προτείνει σε υποψήφιους δηµάρχους από τον χώρο να βά-
λουν τους υποψηφίους τους σε αυτόν.

Στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης οι θέσεις των κοινοτικών συµ-
βούλων είναι 68. ∆ύο διαµερίσµατα έχουν από 15 µέλη στα συµ-
βούλια, τρία από 11 και ένα, η Τριανδρία, που µέχρι το 2010 
ήταν αυτόνοµος δήµος, πέντε.

Ανακοινώνοντας 54 υποψηφίους, χρειάζεται άλλους 14 για 
να έχει έναν υποψήφιο για κάθε θέση και µπορεί να ανακοινώ-
σει άλλους 20 αν η προσαύξηση θα είναι 30%, άλλους 26 αν θα 
είναι 40% ή άλλους 36 αν θα είναι 50%.

Συνολικά, δηλαδή, οι θέσεις των υποψηφίων ξεκινούν από 
49 και µπορούν να φτάσουν τις 178 σε πλήρη ανάπτυξη ψηφο-
δελτίου.

Ανακοινώνοντας 111, ο κ. Ταχιάος έχει καλύψει το 73% του 
πλήρους ψηφοδελτίου εάν η προσαύξηση των υποψηφίων σε 
σχέση µε τις έδρες είναι 30%, το 68% αν η προσαύξηση είναι 
40% και το 62,5% αν η προσαύξηση είναι 50%.

Οι υπόλοιποι συνδυασµοί έχουν ανακοινώσει µέχρι 60 υ-
ποψηφίους.

Η παράσταση νίκης της Ν∆
Η ευκολία µε την οποία ο κ. Ταχιάος βρήκε τόσους υποψηφί-
ους, πολύ περισσότερους απ’ οποιονδήποτε άλλον, αποδίδεται 
ευθέως στο ότι η παράσταση νίκης της Ν∆ ενισχύει το ενδια-
φέρον για υποψηφιότητες σε συνδυασµούς που υποστηρίζει η 
Ν∆.

Αυτό δίνει στον επίσηµο υποψήφιο της Ν∆ ευχέρεια και 
ευελιξία στις κινήσεις από τη µια, από την άλλη, όµως, απελευ-
θερώνει τη νεοδηµοκρατική ψήφο.

Κι αυτό γιατί τον τελευταίο καιρό στη µάχη των δηµοτικών 
εκλογών της Θεσσαλονίκης, για το εκλογικό ακροατήριο της 
Ν∆, λείπει το αντίπαλο δέος.

Ο κ. Ταχιάος προηγείται σε όλες τις δηµοσκοπήσεις µε δι-
αφορές εξαιρετικά άνετες, ενώ µονάχα σε ορισµένες από αυτές 
η πρώην υφυπουργός Μακεδονίας -Θράκης και υποψήφια του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, είναι στη δεύτερη θέση. Σε 

κάποιες άλλες η κυρία Νοτοπούλου εµφανίζεται να είναι ακόµη 
και πέµπτη, ενώ η διαφορά της σε ενδεχόµενο δεύτερο γύρο µε 
τον υποψήφιο της Ν∆ εµφανίζεται τεράστια.

Σε άλλες δηµοσκοπήσεις, στη δεύτερη θέση ή στην τρίτη 
θέση µε µικρές διαφορές είναι ο πρώην βουλευτής της Ν∆ και 
ανεξάρτητος σήµερα υποψήφιος Γιώργος Ορφανός.

Ο κ. Ορφανός ισχυρίζεται σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι έχει 
γνώση δηµοσκοπήσεων µε βάση τις οποίες είναι ο ίδιος πρώ-
τος, ενώ εµφανίζεται σίγουρος ότι η βεβαιότητα που προδια-
γράφεται για ήττα των πολιτικών αντιπάλων της Ν∆ στέλνει 
αθρόα στη δική του κάλπη ένα µέρος της εκλογικής βάσης.

Άλλωστε δεν υπάρχει κοµµατική εκδήλωση, από οµιλία 
µέχρι συνεστίαση, που να µην είναι εκεί και ο ίδιος, όπως και 
ο κ. Ταχιάος.

Ο επίσηµος υποψήφιος έχει επισήµως αποδοκιµάσει τις δι-
αρροές ότι ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΝΟ∆Ε 
στη Θεσσαλονίκη απειλεί µε διαγραφές όσους ενταχθούν σε 
άλλα ψηφοδέλτια.

Υποψήφιοι που είναι κοµµατικά µέλη αλλά έχουν ενταχθεί 
σε άλλους συνδυασµούς ισχυρίζονται ότι έχουν δεχτεί προτρο-
πές, αλλά όχι απειλές, να εγκαταλείψουν τα άλλα ψηφοδέλτια, 
αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο κ. Ταχιάος άφησε έναν σαφή υπαινιγµό ότι ο κ. Ορφανός 
µπορεί να είναι η δεύτερη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν µπορέ-
σει να προχωρήσει η υποψηφιότητα της κυρίας Νοτοπούλου. 
«Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο υποψήφιος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο αντίπαλός µου πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ένας υ-
ποψήφιος στον οποίο θα “κλείσει το µάτι” ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πε-
ρισσότερο δε αν κάποιος τέτοιος προέρχεται από τη Ν∆» είπε.

Ο Ορφανός, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΟΚ
Ο κ. Ορφανός άφησε αναπάντητη την αιχµή, όµως επιβεβαίωσε 

ότι θέλει να συγκρίνεται η υποψηφιότητά του µε αυτήν του ε-
πίσηµου υποψηφίου της Ν∆, όταν επέλεξε να κάνει εκδήλωση 
για την Ηµέρα της Γυναίκας, δύο ηµέρες πριν από τις 8 Μαρ-
τίου και µάλιστα την ίδια ώρα που γινόταν η παρουσίαση των 
υποψηφίων του συνδυασµού Ταχιάου. Ανάµεσα στις οµιλή-
τριες στην εκδήλωση ήταν η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, Βούλα Πατουλίδου, η εκ Θεσσαλονίκης δηµοσιογράφος 
του Open Σίσυ Χρηστίδου και η διεθνής βολεϊµπολίστρια Εύα 
Χαντάβα, που το 2018-2019 παίζει για τον ΠΑΟΚ.

Πολιτικοί φίλοι του κ. Ορφανού προσπαθούσαν να διασκε-
δάσουν τις εντυπώσεις περί αντιπαλότητας, όµως πολλοί στη 
Θεσσαλονίκη συνδυάζουν την υποψηφιότητα του κ. Ορφανού 
µε το γεγονός ότι υπήρξε υφυπουργός των κυβερνήσεων Κα-
ραµανλή και εκ των πρώτων υποστηρικτών της ανάδειξής του 
στην ηγεσία της Ν∆ το 1996, γεγονός που του δίνει εύκολη πρό-
σβαση στο καραµανλικό ακροατήριο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η οικογένεια Ορφανού, τόσο ο 
ίδιος όσο και ο αδελφός του Κώστας, είναι στενά συνδεδεµένη 
µε τον ΠΑΟΚ τον καθιστά «ύποπτο» ως πιθανό συνοµιλητή του 
ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, οι σχέσεις του ο-
ποίου µε τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται δεδοµένες και καλές.

Μέχρι στιγµής, προεκλογικές επαφές Σαββίδη-Ορφανού 
δεν έχουν καταγραφεί, αλλά κάποιοι ισχυρίζονται ότι η προε-
κλογική εκστρατεία που κάνει ο κ. Ορφανός για τον ∆ήµο Θεσ-
σαλονίκης είναι πιο ακριβή από τις λιτές εκστρατείες που έκανε 
ως υποψήφιος βουλευτής και έχει συνεργάτες επαγγελµατίες 
που δύσκολα θα δούλευαν ως εθελοντές.

Σε κάθε περίπτωση, η προεκλογική εκστρατεία για τις δη-
µοτικές εκλογές του 2019 στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε µε πολύ 
διαφορετικούς όρους και έχει εξελιχθεί σε άλλη κατεύθυνση. 
Μένει να φανεί αν το διακύβευµα αυτής της «άλλης» κατεύθυν-
σης θα παραµείνει µέχρι το τέλος.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίµηση ότι η κυβέρ-
νηση δεν θα µπορέσει να 
αποφύγει τη διεξαγωγή και 
εθνικών εκλογών τον ερ-
χόµενο Μάιο κάνει ο βου-
λευτής Μαγνησίας της Ν∆ 
Χρήστος Μπουκώρος, προ-
σθέτοντας ότι η Συµφωνία 
των Πρεσπών «ήταν το κε-

ρασάκι στην τούρτα µιας συνολικά αποτυ-
χηµένης κυβερνητικής πολιτικής» και ότι θα 
βαρύνει σηµαντικά στην ψήφο των πολιτών.

Καθώς βαίνουµε προς την πρώτη –διπλή– 
εκλογική αναµέτρηση, αυτή των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών και των ευρωεκλογών, 
θα ήθελα να µου πείτε πώς βλέπετε να δι-
αµορφώνεται το πολιτικό κλίµα στη χώρα.
Άσχετα µε την ηµεροµηνία της κάθε εκλογι-
κής διαδικασίας, το 2019 είναι έτος κρίσιµων 
εκλογικών αναµετρήσεων και εξελίξεων. Η 
ηµεροµηνία των αυτοδιοικητικών και των ευ-
ρωεκλογών έχει καθοριστεί. Από την πλευρά 
µου, πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα µπο-
ρέσει να αποφύγει τη διεξαγωγή και εθνικών 
εκλογών τον µήνα Μάιο. Το εκλογικό σώµα 
πλέον γνωρίζει και αδηµονεί να εκφραστεί. 
Η κυβέρνηση θα υποστεί πολλαπλή ήττα. Όλα 
όσα βλέπουµε και ακούµε σχετικά µε την η-
µεροµηνία διεξαγωγής εκλογών δεν είναι τί-
ποτε άλλο παρά η διαχείριση της επερχόµενης 
ήττας. Άλλωστε δεν µιλάµε για µια καινούργια 
κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση υπερτετραετίας. 
Έφτασε η ώρα να κριθούν τα έργα και οι η-
µέρες τους. Αναφορικά µε το ερώτηµά σας 
για το πολιτικό κλίµα, είναι εµφανές ότι αυτό 
καταγράφεται τόσο στις δηµοσκοπήσεις όσο 
και στο σύνολο της κοινωνίας. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αρχικά, και ΣΥΡΙΖΑ-ΚΟΥΡΕΛΟΥ 
στη συνέχεια, εξαπάτησε, απογοήτευσε και 
πλέον εξοργίζει. Τώρα ήρθε η ώρα του λο-
γαριασµού.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήµατα της Ν∆ έναντι της κυβέρνη-
σης;
Με τρεις-τέσσερις λέξεις θα έλεγα: η αξιοπι-
στία, το µέτρο, η λογική και το πλήρες πρό-
γραµµα που ήδη διαθέτει η Ν∆. Θα µπορούσα 
να προσθέσω επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και το σύνολο του στελεχιακού δυναµι-
κού, έχοντας διδαχτεί από τα όποια λάθη του 
παρελθόντος, σε συνδυασµό µε την εµπει-
ρία και την ανανέωση που διακρίνει πλέον 
το κόµµα της Ν∆, διαθέτουµε τη δυνατότητα 
να αλλάξουµε τη µοίρα της χώρας, να αλλά-
ξουµε πορεία, ώστε να πάψει η Ελλάδα να α-
ποτελεί σε όλους τους τοµείς καθυστερηµένο 
παρακολούθηµα της Ευρώπης. Υπάρχει σχέ-
διο και όρεξη για σκληρή δουλειά.

Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγο-
ρεί τη Ν∆ ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλο-
γές, στην ουσία θα φέρει νέο µνηµόνιο. Το 
σχόλιό σας;
Ποιος το λέει αυτό; Ο ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε 
µνηµόνια µέχρι το 2065 ή µήπως ο ΣΥΡΙΖΑ 
που εκχώρησε τη δηµόσια περιουσία για 100 
ολόκληρα χρόνια; Η χώρα δεν χρειάζεται νέο 
µνηµόνιο. Αυτό που χρειάζεται είναι σχέδιο 

Η χώρα δεν χρειάζεται 
νέο µνηµόνιο. Αυτό που 
χρειάζεται είναι σχέδιο 
και αποτελεσµατική 
διακυβέρνηση. Μια σύγχρονη 
διακυβέρνηση, που θα 
βγάλει τη χώρα από την 
κρίση οριστικά, µπορούν να 
εγγυηθούν µόνο η Ν∆ και  
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας της Ν∆

και αποτελεσµατική διακυβέρνηση. Μια σύγ-
χρονη διακυβέρνηση, που θα βγάλει τη χώρα 
από την κρίση οριστικά, µπορούν να εγγυη-
θούν µόνο η Ν∆ και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Η Ελλάδα, άλλωστε, βρίσκεται στην πιο 
κρίσιµη καµπή της σύγχρονης ιστορίας της. 
Οι πολίτες, κουρασµένοι από την πολύχρονη 
κρίση, θα κάνουν τη σωστή επιλογή για τον 
δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα 
για τις επόµενες δεκαετίες και για τις επό-
µενες γενιές.

Πόσο πιστεύετε ότι θα «βαρύνει» στην 
ψήφο των πολιτών η Συµφωνία των Πρε-
σπών;
Πρόκειται για µια πολύ κακή συµφωνία. Μια 
συµφωνία που πλήττει τα εθνικά µας συµφέ-
ροντα. Ένας λαός καθηµαγµένος από τη δι-
άρκεια και την ένταση της οικονοµικής κρί-
σης δεν ανέχεται άτακτες υποχωρήσεις στο 
πεδίο των εθνικών µας συµφερόντων. Η συ-
γκεκριµένη συµφωνία ήταν το κερασάκι στην 
τούρτα µιας συνολικά αποτυχηµένης κυβερ-

νητικής πολιτικής. Η ετυµηγορία του ελληνι-
κού λαού θα συνδιαµορφωθεί και από τη συ-
γκεκριµένη συµφωνία.

Πώς σχολιάζετε την προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να δηµιουργήσει «προοδευτικό µέ-
τωπο» ενόψει ευρωεκλογών;
Ευκαιριακή και καθαρά επικοινωνιακή. Όταν 
τέσσερα χρόνια συγκυβερνάς µε τον κ. Καµ-
µένο, στο παρά πέντε δεν µπορεί να ψάχνεις 
για προοδευτικό άλλοθι. Απόδειξη πολιτικού 
πανικού. Άλλωστε, κατά την άποψή µου, το τι 
είναι πραγµατικά προοδευτικό στην πολιτική 
χωράει µεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση της 
Αριστεράς πρόσφερε και ένα θετικό. Αυτή η 
κυβέρνηση αποµυθοποίησε πολιτικούς όρους 
και αποκαθήλωσε πολιτικές ταµπέλες.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πράγµατα, σας 
προβληµατίζει η διαφαινόµενη άνοδος α-
κροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάµεων 
στην Ευρώπη; Πού την αποδίδετε;
Είναι ένας πραγµατικός κίνδυνος. Βεβαίως 
ευθύνες για την ανάπτυξη αυτών των πολι-
τικών φαινοµένων έχει και η ίδια η ευρω-
παϊκή διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι η επιλογή 
της διεύρυνσης αντί της εµβάθυνσης του ευ-
ρωπαϊκού οράµατος έπαιξε σηµαντικό ρόλο 
στην εµφάνιση τέτοιων δυνάµεων. Ακόµη και 
σήµερα, όµως, η Ευρώπη αντιµετωπίζει φο-
βικά αυτές τις εξελίξεις. Οφείλει η Ευρώπη 
να αναδείξει τα προτάγµατα και να εξηγήσει 
το διακύβευµα των εκλογών. Πάνω απ’ όλα, 
όµως, οφείλει να αλλάξει και να αντιληφθεί 
τα πραγµατικά προβλήµατα των Ευρωπαίων 
πολιτών. Όσο λειτουργεί η Ευρώπη υδροκέ-
φαλα και γραφειοκρατικά, µακριά από τις α-
γωνίες των ευρωπαϊκών λαών, αυτά τα φαι-
νόµενα δύσκολα θα υποχωρήσουν.

Για να µιλήσουµε για τον Νοµό Μαγνησίας, 
όπου εκλέγεστε βουλευτής, ποια είναι τα 
σηµαντικότερα προβλήµατά του;
Πρόκειται για µια περιοχή που διαθέτει πλή-
θος συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και πολυ-
σύνθετη παραγωγική φυσιογνωµία, σε βαθµό 
που σπάνια συναντάς σε άλλες περιοχές της 
χώρας. Η Μαγνησία διαθέτει όλες τις ανα-
γκαίες υποδοµές, αεροδρόµια, λιµάνια, ε-
θνικό οδικό δίκτυο και, κυρίως, πρωτογενή 
παραγωγή υψηλής ποιότητας, βαριά βιοµη-
χανία και µεταποίηση, τουριστικό προϊόν υ-
ψηλής ποιότητας και πλήθος άλλων πλεονε-
κτηµάτων. Παρ’ όλα αυτά, ένας τέτοιος νοµός 
µαστίζεται από ανέχεια και υψηλότατη ανερ-
γία, ιδιαίτερα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα 
του Βόλου. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. 
Επενδύσεις χρειάζεται η Μαγνησία. Επεν-
δύσεις που θα αξιοποιούν τις υποδοµές και 
την παραγωγική φυσιογνωµία του νοµού. Ε-
πενδύσεις που θα βάλουν επιτέλους µπρο-
στά τη µηχανή της τοπικής οικονοµίας. Επεν-
δύσεις που εµποδίζονται από την αβελτηρία 
και τις ιδεοληψίες της σηµερινής κυβέρνη-
σης. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στη χερσαία 
Μαγνησία τα τέσσερα τελευταία χρόνια της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έγινε ούτε µία 
µεγάλη επένδυση, ούτε ένα µικρό ή µεγάλο 
δηµόσιο έργο. Είναι αδήριτη ανάγκη να γυ-
ρίσουµε σελίδα και στη Μαγνησία.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αρχικά, 
και ΣΥΡΙΖΑ-ΚΟΥΡΕΛΟΥ στη συνέχεια, 

εξαπάτησε, απογοήτευσε 
και πλέον εξοργίζει»
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 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Κωνσταντινίδης, 
αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 
εκπρόσωπος της προεκλογικής 
καµπάνιας του Ποταµιού

«Λάθος να αντιµετωπίσουµε 
τις ευρωεκλογές ως µια 
δηµοσκόπηση για τις 
εθνικές εκλογές»

Τ
η σηµασία των ευρωεκλογών για την Ε.Ε. και την Ελ-
λάδα υπογραµµίζει ο εκπρόσωπος της καµπάνιας του 
Ποταµιού, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι για την κυβέρνηση το παιχνίδι δεν θα «γυρίσει».

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι για 
την Ευρώπη το διακύβευµα των φετινών ευρωεκλογών και 
ποιο για την Ελλάδα.
Πιστεύω ότι το διακύβευµα είναι το ίδιο. Η Ευρώπη χρειάζεται να 

µπολιάσει τους θεσµούς της µε ανθρώπους που θα πιστεύουν στις 
δυνατότητές της και, συνάµα, θα της δώσουν ένα συγκροτηµένο 
σχέδιο δράσης. Αυτοί είναι που θα καταφέρουν να περιορίσουν 
το ψέµα και την ανευθυνότητα των εθνικιστών που προπαγανδί-
ζουν την εγκατάλειψη του πλέον ολοκληρωµένου –µε τις ατέλειές 
του προφανώς– σχεδίου ειρήνης και ασφάλειας στην Ιστορία. Η 
Ελλάδα χρειάζεται επίσης να στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο τους 
κατάλληλους ανθρώπους, αυτούς που αντιλαµβάνονται τα οφέλη 
της κοινής δράσης των Ευρωπαίων και που µπορούν να ορα-
µατιστούν και να εργαστούν για πρακτικές λύσεις. Όχι τους σταρ 

της τηλεόρασης. Όχι όσους οι κοµµατικές ηγεσίες δεν θέλουν να 
έχουν στα πόδια τους και τους βάζουν στον πάγο των Βρυξελλών, 
ούτε όσους επιχειρούν –της µόδας εσχάτως– να κάνουν οµαλό-
τερο πέρασµα από το ένα κόµµα στο άλλο.

Πιστεύετε, ωστόσο, ότι µε τις ευρωεκλογές να διεξάγονται εν 
µέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις εθνικές εκλογές, θα 
προκριθούν τα διακυβεύµατα που περιγράψατε;
Θα ήταν λάθος µας να αντιµετωπίσουµε τις ευρωεκλογές ως µια 
δηµοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές. Θα έχουµε την ευκαιρία 
πολύ σύντοµα, µέχρι τον Οκτώβριο, να αξιολογήσουµε την κυ-
βέρνηση Τσίπρα και να επιλέξουµε την κυβέρνηση που θα τη δι-
αδεχτεί. Στις 26 Μαΐου, όµως, ψηφίζουµε για τους ανθρώπους 
που θα κληθούν να συνεργαστούν µε τους Ευρωπαίους οµολό-
γους τους στην εκπόνηση ενός κρίσιµου σχεδίου δράσης. Όποτε 
και αν διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές (τον Μάιο ή τον Οκτώβριο), 
η κάλπη των ευρωεκλογών απαιτεί τη δική της προσοχή. Από την 
πλευρά µας, κάθε λέξη του Ποταµιού τους επόµενους µήνες θα 
σπρώχνει µπροστά ένα και µόνο ερώτηµα: «Ποιοι θα υπηρετή-
σουν την Ευρώπη;».

Εσείς πόσο πιθανό θεωρείτε η κυβέρνηση να προκηρύξει και 
εθνικές εκλογές µαζί µε τις άλλες δύο εκλογικές αναµετρήσεις;
Εκτιµώ ότι είναι το λιγότερο πιθανό. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι ο 
χρόνος θα λειτουργήσει προς όφελός της και «το παιχνίδι θα γυ-
ρίσει». Πλανάται, είναι η αλήθεια, καθώς οι αναλύσεις της κοινής 
γνώµης αποκαλύπτουν ότι η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυ-
ξηθεί ποτέ, για τον απλούστατο λόγο ότι σηµαντικό µέρος των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 δεν θα προσέλθουν στην κάλπη, 
βαθύτατα απογοητευµένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τσί-
πρα. Όταν θα το διαπιστώσει βέβαια –µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών–, θα είναι πλέον πολύ αργά. 
Θα κληθεί να πορευτεί για τέσσερις µήνες στο τυπικό τέλος της µε 
τη σφραγίδα της ηττηµένης.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κατερίνα Μάρκου, βουλευτής 
Β΄ Θεσσαλονίκης της Ν∆, 
υποψήφια ευρωβουλευτής

«Το µέλλον της Ελλάδας 
είναι µέσα στην Ευρώπη»

Τ
ους λόγους που την έκαναν να αποδεχτεί την 
πρό(σ)κληση του προέδρου της Ν∆ Κυριάκου 
Μητσοτάκη να είναι υποψήφια ευρωβουλευ-
τής εξηγεί η βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης του 
κόµµατος Κατερίνα Μάρκου, υπογραµµίζο-
ντας παράλληλα τον χαρακτήρα που αναµέ-
νεται να λάβουν οι ευρωεκλογές µέσα στην 
εκλογική χρονιά που διανύουµε.

Από τη Βουλή ετοιµάζεστε για «µετακίνηση» στην Ευρω-
βουλή. Τι σας έκανε να λάβετε αυτή την απόφαση;
Υπηρετώ τη Β΄ περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για περίπου επτά 
χρόνια. Οι πολίτες µε έχουν στηρίξει επανειληµµένως στις ε-
θνικές εκλογές και επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό για µένα α-

ποτελεί ιδιαίτερη τιµή, αλλά και αναγνώριση των προσπαθειών 
και της προσφοράς µου στην ιδιαίτερη πατρίδα µου. Η από-
φασή µου να συµπαραταχθώ µε τη Ν∆ του Κυριάκου Μητσο-
τάκη σήµαινε και σηµαίνει για µένα προσωπικά την προσπά-
θεια να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χειρότερη κυ-
βέρνηση που γνώρισε ο τόπος τα τελευταία 45 χρόνια. Είτε τον 
ερχόµενο Μάιο, είτε τον Οκτώβριο, είτε πιο νωρίς, ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα υποστεί συντριπτική ήττα και το ζητούµενο τότε θα είναι µια 
Ελλάδα ισχυρή, µε δυνατή φωνή µέσα στην Ευρώπη. Πίστευα 
και πιστεύω, πολύ δε περισσότερο όταν η χώρα βρίσκεται σε 
διαρκή διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους πιστωτές της, ότι 
το µέλλον µας βρίσκεται σε µια ισχυρή Ελλάδα, που διαπραγ-
µατεύεται µια δίκαιη µεταχείριση από τους ευρωπαϊκούς θε-
σµούς και πιστωτές της. Πιστεύω ότι ως ευρωβουλευτής θα 

µου δοθεί η δυνατότητα να στηρίξω τη χώρα στην Ευρώπη, δι-
εκδικώντας για την πατρίδα το καλύτερο δυνατό.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το διακύβευµα των φετινών 
ευρωεκλογών για την Ευρώπη και την Ελλάδα;
Όσα προβλήµατα και αν παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
µετά την περιπέτεια που είχε η χώρα το 2015, έχει γίνει, νο-
µίζω, κατανοητό στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού 
ότι το µέλλον της Ελλάδας είναι µέσα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε 
τα προβλήµατα που έχει το Ηνωµένο Βασίλειο και το κόστος 
που αναµένεται να πληρώσει µε την αποχώρησή του από την 
Ε.Ε. Λάβετε δε υπόψη ότι η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα, µε 
µια παραγωγική δοµή η οποία δεν µπορεί να συγκριθεί µε ε-
κείνη του Ηνωµένου Βασιλείου. Το διακύβευµα για την Ευ-



www.freesunday.gr 0710.03.2019

συνέντευξη

Είµαι απολύτως βέβαιος ότι όταν οι 
πολίτες ακούσουν το Ποτάµι σε αυτή την 
προεκλογική περίοδο και γνωρίσουν τους 
ανθρώπους που υπηρετούν τις αξίες του, 
θα το εµπιστευτούν.

Ποιο είναι το στίγµα που θέλει να δώσει το Ποτάµι στις ευρωε-
κλογές του Μαΐου;
Του κόµµατος που θέλει και µπορεί να κάνει πολιτική αλλιώς. ∆ύο 
πράγµατα ορίζουν την «πολιτική αλλιώς». Πρώτον, η συνέπεια. Το 
Ποτάµι είναι το κόµµα που επαναλαµβάνει εδώ και πέντε χρόνια 
τα ίδια και τα ίδια, µε βαρετή συνέπεια! Τα προ πενταετίας βίντεο 
δηλώσεων του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, που άλλοτε έσκι-
ζαν και άλλοτε έραβαν µνηµόνια, άλλοτε µείωναν και άλλοτε αύ-
ξαναν τους φόρους, προκαλούν θυµηδία σήµερα. Το Ποτάµι δεν 
έχει αλλάξει ούτε τελεία στις θέσεις του από το 2014 µέχρι σήµερα. 
Το δεύτερο στοιχείο είναι ο αντι-διχασµός. Το Ποτάµι µένει µακριά 
από τις ρητορικές και τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆, που 
δηµιουργούν συνθήκες ρεβανσισµού. Η χώρα δεν πάει µπροστά 
µε οπαδικού τύπου tweets και ατάκες στο βήµα της Βουλής. Ούτε 
φυσικά διαφηµίζοντας κατάργηση νόµων που ψήφισε ο ένας από 
τον επόµενο και πογκρόµ κατά του υπαλληλικού προσωπικού του 
∆ηµοσίου που εφάρµοσε τους νόµους αυτούς.

Στις περισσότερες δηµοσκοπήσεις, όµως, το Ποτάµι µοιάζει να 
δυσκολεύεται να πείσει τους ψηφοφόρους ότι αποτελεί µια ε-
ναλλακτική στον δικοµµατισµό. Γιατί νοµίζετε ότι συµβαίνει 
αυτό και πώς µπορεί η εικόνα αυτή να ανατραπεί;
Αυτό που σίγουρα αποτυπώνεται σε όλες τις δηµοσκοπήσεις –όταν 
ρωτούµε τα σωστά πράγµατα και όταν διαβάζουµε σωστά τα ευ-
ρήµατά τους τουλάχιστον– είναι η πίστη στην αξία της συνέπειας 
και η απέχθεια έναντι της διχαστικής λογικής. ∆ύο στα δύο πιάνει 
το Ποτάµι! Γι’ αυτό και είµαι απολύτως βέβαιος ότι όταν οι πολίτες 
ακούσουν το Ποτάµι σε αυτή την προεκλογική περίοδο και γνωρί-
σουν τους ανθρώπους που υπηρετούν τις αξίες του, θα το εµπιστευ-
τούν. Αυτή τη στιγµή οι αποχωρήσεις βουλευτών από την κοινο-
βουλευτική οµάδα του Ποταµιού έχουν δηµιουργήσει την αίσθηση 
ότι το Ποτάµι σβήνει. Όµως, στην πραγµατικότητα, οι αποχωρήσεις 
ανθρώπων που κάθε άλλο παρά τη συνέπεια λόγων υπηρετούσαν 
θα καθαρίσουν την εικόνα του Ποταµιού.

Πολλοί θεωρούν ότι η αποδυνάµωσή σας σχετίζεται και µε την 
απόφαση του Ποταµιού να στηρίξει τη Συµφωνία των Πρεσπών. 
Συµφωνείτε µε αυτό;
Η Συµφωνία των Πρεσπών δεν τυγχάνει της σύµφωνης γνώµης της 
πλειονότητας των πολιτών σήµερα. Έχει συµβάλει σε αυτό τόσο η 
ελλιπέστατη διαπραγµατευτική ικανότητα της κυβέρνησης Τσίπρα, 
που άφησε οµολογουµένως κενά στο τελικό κείµενο, όσο και η αιφ-
νίδια απόφαση του κ. Μητσοτάκη να χαϊδέψει τα συναισθήµατα του 
εκλογικού ακροατηρίου, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε 
και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την εξουσία, όταν υποσχόταν το σκί-
σιµο των µνηµονίων. Η θέση του Ποταµιού υπέρ της εύρεσης µιας 
λύσης στη διαφωνία µε τη γειτονική χώρα υπήρξε αταλάντευτη. Και 
αυτή η συνέπεια εκτιµήθηκε δεόντως από σηµαντική µερίδα πο-
λιτών που τάσσονται υπέρ της λύσης του ζητήµατος. Η στάση του 
Ποταµιού, λοιπόν, κάθε άλλο παρά αποδυνάµωσε το κόµµα. Αντι-
θέτως, εκτιµώ ότι πρόσφερε ένα τεκµήριο δύο σπάνιων για την πο-
λιτική ζωή της χώρας χαρακτηριστικών: της συνέπειας και της µε-

τριοπάθειάς του. Στην Ελλάδα, η ασυνέπεια έχει γεννήσει τον λα-
ϊκισµό και η έλλειψη µετριοπάθειας έχει γεννήσει την ακροδεξιά.

Η συζήτηση για τον λαϊκισµό και την ακροδεξιά στην Ευρώπη 
ρίχνει συχνά ευθύνες και στην ίδια τη λειτουργία της Ευρώπης. 
Εσείς συµφωνείτε µε την άποψη αυτή;
Η ηγεσία της Ε.Ε. δεν είναι άµοιρη ευθυνών για την ενίσχυση του 
λαϊκισµού και της ακροδεξιάς, κοινό στοιχείο των οποίων –παρε-
µπιπτόντως– µοιάζει να είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο αντιευρω-
παϊσµός. Θα εντόπιζα τις ευθύνες στην αµέλεια των ευρωπαϊκών 
ελίτ να πιάσουν από το χέρι τον Ευρωπαίο και να του εξηγήσουν 
πώς η Ευρώπη είναι τα χιλιάδες µικρά σχέδια της καθηµερινότη-
τας που άλλαξαν τον χώρο όπου ζούµε: το λύκειο που ανακαινί-
στηκε, ο δρόµος που κατασκευάστηκε, το γρήγορο internet που 
έγινε πραγµατικότητα. Η επικέντρωση στις κοινές αξίες του ευρω-
παϊκού διαφωτισµού είναι δυσανάλογη της προσοχής που δίνεται 
στις αλλαγές που φέρνει στη χειροπιαστή καθηµερινότητα ο οργα-
νωµένος σχεδιασµός των οργάνων της Ε.Ε. Αυτό πράγµατι λείπει 
από τη λειτουργία της Ευρώπης, όµως αυτό δεν την καθιστά σε 
καµία περίπτωση περιττή.

Στο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών ο Ευρωπαίος επίτροπος 
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος είπε ότι η Ευρώπη διέρχεται «υπαρ-
ξιακή κρίση». Εσείς ασπάζεστε την άποψη αυτή;
Κατηγορηµατικά όχι. Μια τέτοια επιµελώς ευρωσκεπτικιστική άποψη 
δίνει χώρο στον απορριπτικό λόγο του λαϊκισµού και της ακροδε-
ξιάς. Προφανώς δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε την Ε.Ε. ως ιερό 
τοτέµ. Όµως, µιλώντας για «υπαρξιακή κρίση», αφήνουµε ανοιχτό 
το ενδεχόµενο επιστροφής µας στους µικρούς εθνικισµούς του πα-
ρελθόντος, γιατί τάχα «η Ευρώπη σηκώνει τα χέρια ψηλά». Είναι 
άλλο να κρίνεις τις προτεραιότητές της και άλλο να την αποδοµείς. 
Για τις προτεραιότητές της ευθύνονται οι άνθρωποι που είναι στο 
τιµόνι. Αυτούς που µπορούµε να τους αλλάξουµε µε την ψήφο µας 
στις 26 Μαΐου πρέπει να τους αλλάξουµε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τόσο στις ευρωεκλογές όσο και 
στις εθνικές εκλογές, ή και τις 
αυτοδιοικητικές, εκτιµώ ότι, ιδίως 
τις τελευταίες µέρες πριν από την 
κάλπη, θα διογκωθεί ένα κύµα που 
θα στείλει το µήνυµα «φύγετε» στην 
παρούσα κυβέρνηση.

ρώπη είναι να προχωρήσει γρήγορα και βαθύτερα η ενοποί-
ηση και για την Ελλάδα να βρίσκεται συνεχώς στη µήτρα των 
εξελίξεων αυτών. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να βρεθούµε στο 
περιθώριο, όταν, πολύ περισσότερο, η χώρα εξαρτάται χρηµα-
τοδοτικά από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται εν µέσω άτυπης προεκλογικής 
εκστρατείας για τις εθνικές εκλογές και µαζί µε τις αυτοδι-
οικητικές. Ποιον ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξει η συγκυρία 

αυτή στο αποτέλεσµά τους;
Εάν οι εκλογές δεν γίνουν ταυτόχρονα µε τις ευρωεκλογές, 
τότε οι τελευταίες λαµβάνουν αυτόµατα τον χαρακτήρα των 
εθνικών εκλογών. Τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις εθνι-
κές εκλογές, ή και τις αυτοδιοικητικές, εκτιµώ ότι, ιδίως τις 
τελευταίες µέρες πριν από την κάλπη, θα διογκωθεί ένα κύµα 
που θα στείλει το µήνυµα «φύγετε» στην παρούσα κυβέρνηση. 
Άρα χαλαρή ψήφος δεν υπάρχει. Αυτό θα το δείτε µε την πό-
λωση που θα κυριαρχήσει και τα διλήµµατα που θα τεθούν α-
φεύκτως στους ψηφοφόρους.

Γιατί οι πολίτες να στηρίξουν τη Ν∆ στις ευρωεκλογές;
Γιατί η Ν∆ είναι αταλάντευτα ένα ευρωπαϊκό κόµµα, από τον 
Κωνσταντίνο Καραµανλή, ο οποίος έβαλε τη χώρα στην Ευ-
ρώπη, να µην τα ξεχνάµε αυτά, και από τη φράση που ο ίδιος 
τόλµησε να πει: «Ανήκουµε στη ∆ύση, δηλαδή στην Ευρώπη».

Θεωρείτε ότι ένα θετικό αποτέλεσµα για τη Ν∆ σε ευρω-
εκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι «προανά-
κρουσµα» για τις εθνικές εκλογές, όταν αυτές προκηρυ-
χθούν;
Πρέπει να περιµένουµε τις αποφάσεις του κ. Τσίπρα σχετικά 
µε τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Εάν τολµήσει να µην τις 
κάνει τον Μάιο ή νωρίτερα, όπως σας είπα και πριν, οι ευ-
ρωεκλογές θα πάρουν αναπόφευκτα τον χαρακτήρα των ε-
θνικών εκλογών. Η Ν∆ θα ξεπεράσει άνετα και κατά πολύ το 
30% και η διαφορά θα κυµανθεί σε διψήφιο ποσοστό, µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαµηλά.

Ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, πόσο πιστεύετε ότι θα «βα-
ρύνει» στην ψήφο των πολιτών η Συµφωνία των Πρεσπών;
∆εν διστάζω να σας πω ότι υπάρχει οργή. Πάντα µε την ευ-
πρέπεια που χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως εµάς τους Βορειοελλα-
δίτες, επιτρέψτε µου να πω. Αλλά υπάρχει οργή και αγανά-
κτηση. Υπάρχει δε η εκτίµηση ότι ο κ. Τσίπρας αντάλλαξε το 

«καλό του πρόσωπο» σε ξένα συµφέροντα µε τη Συµφωνία 
των Πρεσπών. ∆εν πρόκειται ούτε για εθνικισµούς ούτε για 
ακροδεξιά ή τίποτα τέτοιο. Πρόκειται για το εθνικό συµφέρον. 
Ό,τι ισχύει δηλαδή και για άλλες χώρες. Το αντίτιµο το βλέ-
πετε µπροστά σας. Είναι οι φορολογούµενοι που δεν έχουν να 
πληρώσουν την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία και η κυ-
βέρνηση κάνει παρέα στον Μαδούρο. Η ανταµοιβή γι’ αυτά, 
µεταξύ των άλλων, είναι µια ωραία έκθεση από έναν ξένο, α-
µερικανικό οίκο αξιολόγησης και µια σικέ έξοδος στις αγορές 
για κάτι ψίχουλα. Για να πείσουν, νοµίζουν, ότι ο Τσίπρας έγινε 
φυσιολογικός. Αφήστε όµως να το απαντήσει ο λαός αυτό…

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε «προοδευτικό µέτωπο» ενόψει ευρωε-
κλογών. Το σχόλιό σας;
Το σχόλιό µου είναι ότι έχουν καταφύγει εκεί οι άστεγοι και 
οι ανεπάγγελτοι, αλλά και όλοι αυτοί που µε το παρελθόν του 
ΚΚΕ Εσωτερικού υπηρέτησαν πιστά για λόγους ιδίου συµ-
φέροντος ακόµα και την κυβέρνηση Σηµίτη. Να τα πούµε τα 
πράγµατα µε το όνοµά τους. Όλοι αυτοί οι ραντιέρηδες θα πά-
ρουν την απάντηση που τους αξίζει στις εκλογές που έρχονται, 
σε όλες τις εκλογές.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποια θα είναι η πρώτη σας 
προτεραιότητα;
Ότι διεκδικώ ένα καλύτερο µέλλον για την πατρίδα και τα παι-
διά µας αποτελεί και θα αποτελέσει για µένα οδηγό στην Ευ-
ρωβουλή, εφόσον οι πολίτες µού κάνουν την τιµή να µε εµπι-
στευτούν ξανά. Έχουν µεγάλη σηµασία και προτεραιότητα για 
µένα τόσο τα ζητήµατα της βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίη-
σης όσο κι εκείνα που αφορούν την καλύτερη δυνατή αξιο-
ποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα και όχι 
απλώς την απορρόφησή τους. Άρα έχει σηµασία να χτίσουµε 
εκείνους τους θεσµούς και τους µηχανισµούς που θα µας ε-
πιτρέψουν να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα χρήµατα που προορίζονται για τη χώρα.
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ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω (;)
 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Οι προηγούµενοι κατέστρεψαν τη χώρα. Οι προηγού-
µενοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Οι προηγούµενοι ήταν 
διεφθαρµένοι. Με αυτά τα συνθήµατα ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήρθε στην κυβέρνηση µε «την ελπίδα που έρχεται» 
και «την Ευρώπη που αλλάζει».

Οι προηγούµενοι ήταν η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη έβαλε τη 
χώρα στην τότε ΕΟΚ, ήδη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΠΑΣΟΚ του Ση-
µίτη έβαλε τη χώρα στην Ευρωζώνη. Το ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη βοή-
θησε και την Κύπρο να ενταχθεί στην Ε.Ε., γεγονός που κλείδωσε 
πρώτα απ’ όλα την ασφάλειά της. Ας µην ξεχνούµε ότι και ο Κ. Κα-
ραµανλής ο πρεσβύτερος έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ πρώτα για να τη 
θωρακίσει απέναντι στον γείτονα, κατόπιν για να ενισχύσει τους δη-
µοκρατικούς της θεσµούς και τελευταία για τα χρήµατα που µετέ-
πειτα ήρθαν.

Τις θεµελιώδεις αυτές επιλογές των προηγούµενων τις αποδέ-
χεται πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού βέβαια προσγειώθηκε ανώµαλα 
στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησής του. Πλέον ο Αλέξης Τσί-
πρας διακηρύσσει µε κάθε τρόπο ότι αυτός είναι ο αποδεκτός ηγέ-
της στην Ε.Ε. και ότι αυτόν προτιµούν για συνοµιλητή.

Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν «χαλαρά». Πήραν τα χρή-
µατα της ΕΟΚ και τα έκαναν παροχές και όχι προσαρµογή, ανανέ-
ωση, εξέλιξη. Γιγάντωσαν το κράτος διορίζοντας και απονέµοντας 
συντάξεις. Κρατικοποίησαν µεγάλους τοµείς της οικονοµίας. ∆ανεί-
στηκαν αφειδώς για να χρηµατοδοτήσουν όλα αυτά. Και φυσικά εµ-
φάνισαν φαινόµενα διαφθοράς. Σηµαντικής διαφθοράς (ως τέτοια 
ας χαρακτηρίσουµε και την ανώφελη σπατάλη, που δεν µεριµνούσε 
για το αύριο), η οποία ήταν εµφανής ήδη από τα πρώτα χρόνια δια-
κυβέρνησης εκάστης περιόδου. Της οκταετίας του Ανδρέα, της ο-
κταετίας του Σηµίτη, της εξαετίας του Καραµανλή του νεότερου.

Όλες οι περίοδοι ξεκίνησαν µε θριαµβευτικές εκλογικές νίκες 
στην πρώτη τετραετία και εύκολες νίκες στη δεύτερη. Τα ιδεολο-
γικά όνειρα των ψηφοφόρων εύκολα στη συνέχεια ρευστοποιή-
θηκαν λόγω των παροχών. Αφού περνούσαµε καλά, γιατί να χαλα-
στούµε από τη διαφθορά και τη σπατάλη;

Απαραίτητη προϋπόθεση και αναγκαίος όρος για τούτο υπήρξε 
βέβαια η συνεχής υποβάθµιση της παιδείας, µέσα από διαρκή χα-
λάρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, το ξεχαρβάλωµα της διοίκη-
σης, την αφαίρεση γνωστικών αντικειµένων και φυσικά των «αδι-
άβλητων» πανελλήνιων εξετάσεων. ∆εν είναι του παρόντος, αλλά, 
µιλώντας για εµπορευµατοποίηση της παιδείας, ας αναλογιστούµε 
γιατί είναι εµπορευµατοποίηση η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων 
και όχι όλο αυτό το κύκλωµα µαύρου χρήµατος που στηρίζει την 
είσοδο σε ένα µονοπωλιακό δηµόσιο πανεπιστήµιο, οι καθηγητές 
του οποίου κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός από το να δι-
δάσκουν και στο άσυλο του οποίου απαγορεύεται στη δηµοκρατία 
να λειτουργεί.

Η χρεοκοπία του 2010, τα σηµάδια της οποίας ήταν εµφανή ήδη 
από το 2008, ανέδειξε τη γύµνια. Όχι των πολιτικών, αλλά των ψη-
φοφόρων!

Οι πολιτικοί δεν φυτρώνουν. Εκλέγονται. Για την ακρίβεια, ε-
πιλέγονται µεταξύ πολλών, µε βάση τις διακηρύξεις και τα πεπραγ-
µένα τους. Ήταν σαφές ότι επί δεκαετίες οι πολιτικοί εκλέγονταν 
µε βάση τις παροχές και τα ρουσφέτια και η όποια διαφθορά τους 
συγχωρούνταν. Άλλωστε, ποιος ψηφοφόρος δεν έκλεψε την εφο-
ρία όλα αυτά τα χρόνια; Ποιος ψηφοφόρος δεν δούλεψε µαύρα, ενώ 
µπορούσε;

Μετά τη χρεοκοπία
Η χρεοκοπία, ωστόσο, δεν κατάφερε να µας αλλάξει µυαλά. Ήταν 
απολύτως λογικό η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ να καταρρεύσουν υπό το 
βάρος της. Ήταν όµως απολύτως παράλογο στη θέση αυτών να εκλε-
γούν «νέα» κόµµατα αποτελούµενα από στελέχη των προηγούµε-
νων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε από στελέχη του άλλοτε κραταιού 
ΠΑΣΟΚ και οι ΑΝΕΛ σχηµατίστηκαν από στελέχη της Ν∆. Οι θρα-
σύτεροι αυτών έφτυσαν (κυριολεκτικά) εκεί που έτρωγαν και πήγαν 
παραπέρα για να συνεχίσουν τα ίδια.

Ο ψηφοφόρος, από τη µεριά του, ξέχασε ότι ο σταυρός στο ψη-
φοδέλτιο µπορεί να φέρει ανανέωση. Για την ακρίβεια, δεν ήθελε α-
νανέωση. Ψήφισε τους ίδιους, κάτω από άλλη ταµπέλα, γιατί πραγ-
µατικά ήθελε να γυρίσουν τον διακόπτη και να συνεχίσουµε, αµέρι-
µνα, την καλή ζωή.

Ας σηµειώσουµε εδώ την καταστροφική λειτουργία της λίστας. 
Στις δεύτερες εκλογές του 2015 ο ψηφοφόρος δεν είχε τη δυνατό-
τητα να πετάξει έξω ορισµένους επικίνδυνους που «έλαµψαν» το 
πρώτο εξάµηνο. Τους φορτωθήκαµε όλους, και µερικούς ακόµη, 
µέσω της λίστας.

Κάποιος που το 2008 ήταν 20 ετών, σήµερα είναι 31 (παραγωγι-
κός πολίτης) και θεωρεί φυσιολογικό, εν µέσω κρίσης, να µη χάνουν 
τα σπίτια τους όσοι δεν πλήρωσαν το εικοσαετές δάνειο, ούτε για 
έναν χρόνο. Αυτό δεν νοµοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις; Όταν τρεις 
γενιές µεγάλωσαν και συνταξιοδοτήθηκαν στα 50, είναι λογικό η ε-
πόµενη να το θεωρεί αυτονόητο.

Τα υποβαθµισµένα πτυχία που αφειδώς µοιράστηκαν την ίδια 
περίοδο δεν βοήθησαν στο να ανοίξουν τα µάτια µας. Το εύκολο 
δανεικό χρήµα µάς έκανε νωθρούς, αδύναµους να παλέψουµε για 
την επιβίωσή µας. ∆εν υπήρχε λόγος να µάθουµε κάτι παραπάνω, 
λες και η εξέλιξη της γνώσης σταµάτησε τη µέρα που πήραµε πτυ-
χίο. Άλλωστε, στην εποχή της ευηµερίας µε δανεικά, οι ανειδίκευ-
τοι πληρώνονταν τα διπλά από τους πτυχιούχους. Ειδικά στον δη-
µόσιο τοµέα.

Κοινωνία που ανατρέπει τον κώδικα αξιών της, όµως, χρεοκοπεί. 
Και χρεοκοπεί βίαια. Η χρεοκοπία δεν είναι ποτέ µόνο οικονοµική. 

Είναι πρωτίστως πολιτιστική. Για την ακρίβεια, η πολιτιστική χρεο-
κοπία προηγείται. Η οικονοµική ακολουθεί.

Μετά και τον τελευταίο ανασχηµατισµό, ο κύκλος έκλεισε και 
το πράγµα είναι πλέον διαφανές: ό,τι πιο παλιό, φθαρµένο, αναξι-
όπιστο και τυχοδιωκτικό υπήρχε από πλευράς στελεχιακού δυνα-
µικού συσσωµατώθηκε σε αυτό που θέλει να λέγεται κυβέρνηση 
της Αριστεράς. Εδώ πλέον υπάρχουν όλοι, προερχόµενοι και από 
το «παλιό» (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) και από τα περιτρίµµατα του πα-
λιού (ΑΝΕΛ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ) και από το «νέο» (Ποτάµι, Ένωση 
Κεντρώων). Όλοι τρώνε από το πιάτο όπου προηγουµένως έφτυσαν.

Με έναν τρόπο, Ν∆ και ΠΑΣΟΚ ξεσκαρτάρισαν σε µεγάλο πο-
σοστό και χρωστούν ευγνωµοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό. Τα ίδια 
αυτά κόµµατα προσπαθούν να αλλάξουν. Το αν θα τα καταφέρουν 
αποτελεί το στοίχηµα των ηγεσιών τους και αφορά κυρίως την επι-
λογή του στελεχιακού δυναµικού. Υπάρχει δρόµος και χρειάζεται 
προσπάθεια ακόµη.

Το ζήτηµα όµως θα κριθεί αποκλειστικά από τους ψηφοφόρους. 
Αυτοί και µόνο αυτοί θα επιλέξουν κάποιον προερχόµενο από το 
κακό µας παρελθόν ή κάποιον που µπορεί να είναι διαφορετικός και 
ας είναι «άγνωστος». Αρκεί να διαβάσουν το βιογραφικό του. Αρκεί 
να µην αρκεστούν στο ότι πρέπει να φύγουν αυτοί. Οι επόµενοι που 
θα έρθουν πρέπει να δεσµεύονται από σαφείς, ποιοτικές απαιτήσεις 
του ψηφοφόρου.

Αρκεί να συνειδητοποιήσουµε ότι η πτώχευση αντιµετωπίζεται 
µε αυτοπεριορισµό (λιτότητα λέγεται…) και σκληρή δουλειά. Ότι η 
φτώχεια είναι η φυσική συνέπεια προηγούµενων επιλογών µας. Με 
συνειδητή επιλογή του δύσκολου δρόµου και των αρίστων ως εκ-
προσώπων µας.

Για να δώσουµε καλύτερο µέλλον στα παιδιά µας.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Κάποιος που το 2008 ήταν 20 ετών, σήµερα είναι 
31 και θεωρεί φυσιολογικό, εν µέσω κρίσης, να 
µη χάνουν τα σπίτια τους όσοι δεν πλήρωσαν το 
εικοσαετές δάνειο, ούτε για έναν χρόνο. Όταν τρεις 
γενιές µεγάλωσαν και συνταξιοδοτήθηκαν στα 50, 
είναι λογικό η επόµενη να το θεωρεί αυτονόητο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ;

 ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙ∆Η*

Η 
πρόσφατη αναβάθµιση της αξιολόγησης 
της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Ελλάδας, από τη Moody’s, από 
Β3 σε Β1 φαίνεται ότι ενθάρρυνε τους επεν-
δυτές να συµµετάσχουν στην έκδοση του 
10ετούς οµολόγου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, 

που εξέδωσε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ωστόσο, στον αντίποδα αυτής 
της προσεκτικά ενθαρρυντικής εξέλιξης βρέθηκε η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυξηµένη εποπτεία της χώρας, 
που είδε το φως της δηµοσιότητας στις 27 Φεβρουαρίου. Στο εν-
διάµεσο, επίµονες προκλήσεις πολιτικής οικονοµίας συνεχίζουν 
να παρεµποδίζουν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και άλλες διαρ-
θρωτικές µεταρρυθµίσεις.

Σήµερα, ούτε η τρέχουσα κυβέρνηση –που έχει µετατραπεί 
στον καλύτερο εταίρο των δανειστών της χώρας– ούτε η πιθανή α-
νάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη του κε-
ντροδεξιού κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης απειλούν 
τη σταθερότητα της Ελλάδας. Είναι αλήθεια ότι τα περίπου 30 δισ. 
ευρώ καταθέσεων υποστηριζόµενα από την κυβέρνηση που λει-
τουργούν ως εγγύηση για πιθανούς επενδυτές, µαζί µε τις επε-
κτάσεις ωρίµανσης του χρέους από τους δανειστές, κάνουν ένα 
10ετές οµόλογο µε επιτόκιο γύρω στο 3,9% να µοιάζει µε καλή ε-
πενδυτική ευκαιρία.

«Η συνεχιζόµενη µεταρρυθµιστική προσπάθεια σιγά-σιγά α-
ποδίδει καρπούς για την οικονοµία» ανέφερε η Moody’s σε ανα-
κοίνωση προς τον Τύπο που περιέγραφε την έκθεσή της. «Παρ’ 
ότι η πρόοδος µοιάζει να σταµατά από καιρού εις καιρόν και στό-
χοι καθυστερούν ή και δεν επιτυγχάνονται, η µεταρρυθµιστική 
πορεία µοιάζει όλο και περισσότερο ασφαλής, µε καλές προο-
πτικές για περαιτέρω πρόοδο και χαµηλό ρίσκο αντίστροφης πο-
ρείας». Βέβαια, όπως προειδοποίησε το Bloomberg, η αξιολό-
γηση Β1 βρίσκεται ακόµη 4 βαθµίδες κάτω από το επενδυτικό ε-
πίπεδο.

Σύµφωνα µε την έκθεση αυξηµένης εποπτείας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, παρ’ ότι η Ελλάδα έχει µειώσει σηµαντικά τις ανι-

σορροπίες του προϋπολογισµού και µια σειρά από εκκρεµείς µε-
ταρρυθµίσεις ολοκληρώθηκαν έως το τέλος του 2018, «η ελληνική 
κυβέρνηση θα χρειαστεί να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες (σ.σ.: µε-
ταρρυθµίσεις) για να εκταµιευτούν…» 970 εκατ. ευρώ, µε την α-
πόφαση εκταµίευσής τους να αναβάλλεται µέχρι το Eurogroup 
της 11ης Μαρτίου.

Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει 16 µεταρρυθµίσεις σε κρί-
σιµους τοµείς, όπως η ενέργεια και η αγορά εργασίας, ωστόσο τα 
πιο προβληµατικά ζητήµατα εντοπίζονται στον χρηµατοπιστω-
τικό τοµέα. Η υλοποίηση από πλευράς των τεσσάρων συστηµικών 
τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς) 
της δέσµευσής τους να υιοθετήσουν εργαλεία για την επίλυση 
του ζητήµατος των NPLs καθυστερεί πολύ. Μία εξαιρετικά ση-
µαντική µεταρρύθµιση αφορά την αλλαγή του ν. 3869/2010, που 
αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους υπερχρεωµένων νοικοκυ-
ριών. Ο αποκαλούµενος «νόµος Κατσέλη» προστατεύει τα στε-
γαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και αν αλλάξει στο πλαίσιο 
που απαιτούν οι δανειστές, θα οδηγήσει στην εκταµίευση των 970 
εκατ. ευρώ µέσα στον µήνα.

Εν ολίγοις, η έκθεση της Επιτροπής όχι µόνο εµφανίζε-
ται σκληρή έναντι των ανολοκλήρωτων µεταρρυθµίσεων της κυ-
βέρνησης, αλλά µοιάζει να είναι σε «κόντρα» µε τη λογική της 
Moody’s για την αναβάθµιση του αξιόχρεου της χώρας, που βασί-
ζεται κυρίως στην πρόοδο που παρατηρείται στις µεταρρυθµίσεις.

Ποτήρι µισογεµάτο ή µισοάδειο;
Το πολιτικό ρίσκο έχει µειωθεί µετά την χωρίς προηγούµενο α-
ναστροφή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
όσον αφορά τα προγράµµατα διάσωσης. Από τον Μάιο του 2017, 
µετά την πολύ καθυστερηµένη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιο-
λόγησης του ελληνικού προγράµµατος, η παρούσα κυβέρνηση 
µοιάζει να συντάσσεται σε όλα τα ζητήµατα µε τους δανειστές. Ει-
δικά στο µέτωπο της οικονοµίας, είναι αλήθεια ότι σε ονοµαστι-
κούς όρους οι ανισορροπίες του προϋπολογισµού έχουν µειωθεί 
σηµαντικά και πλέον καταγράφεται ένα µικρό και ελέγξιµο έλ-

λειµµα. Παράλληλα, η ανάπτυξη για το 2018 αναµένεται επισή-
µως να είναι άνω του 2% – ακόµα όχι επαρκής για να δώσει αέρα 
στα πανιά της ελληνικής οικονοµίας. Για τα επόµενα τέσσερα χρό-
νια η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη λίγο πάνω από το 2%, ενώ το 
∆ΝΤ δίνει µέσο ρυθµό ανάπτυξης πιο κοντά στο 1%-1,5%.

Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, η Ελλάδα δεν έχει τη δυ-
νατότητα να αναπτυχθεί µε ρυθµό τέτοιον που θα της επιτρέψει 
να αποπληρώνει το χρέος της µακροπρόθεσµα. Τα οικονοµικά 
προβλήµατα της χώρας δεν εξαφανίστηκαν µε το τέλος του προ-
γράµµατος τον περασµένο Αύγουστο. Καθώς υποχωρεί η ακραία 
πολιτική και οικονοµική αβεβαιότητα, η χώρα και η παραγωγική 
της βάση αρχίζουν να σταθεροποιούνται, ωστόσο παραµένει ά-
πιαστη µια ισχυρή ανάκαµψη που θα ανατρέψει τις απώλειες που 
προκάλεσε η µακρά κρίση. Για την ώρα, η επιτυχία των τριών δι-
αδοχικών προγραµµάτων διάσωσης περιορίζεται κυρίως στην ε-
ξάλειψη των «δίδυµων ελλειµµάτων» –του προϋπολογισµού και 
των τρεχουσών συναλλαγών–, καθώς και στις µισθολογικές πε-
ρικοπές, που έκαναν ξανά ανταγωνιστικούς τοµείς της οικονο-
µίας. Ωστόσο, οι περικοπές αυτές προκάλεσαν εκτεταµένες «πα-
ράπλευρες απώλειες», αφήνοντας τους εργαζόµενους µε περιορι-
σµένη αγοραστική δύναµη.

Όπως αναγνωρίζει και η έκθεση της Επιτροπής, οι επενδύσεις 
ως ποσοστό του ΑΕΠ παραµένουν κάτω από το 13%, το χαµηλό-
τερο σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Το έλλειµµα επενδύσεων 
υπολογίζεται τώρα στα περίπου 80 δισ. ευρώ. Μια «έκρηξη» επεν-
δύσεων είναι απαραίτητη για µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης του 
ΑΕΠ, αλλά και για αυξηµένη παραγωγικότητα.

Εµπόδιο σε αυτό είναι η χαµηλή αποδοτικότητα της αγοράς 
εργασίας της χώρας και ένα επίµονα υψηλό κενό παραγωγής, 
όπου το πιθανό (πλήρους απασχόλησης) ΑΕΠ και το πραγµατικό 
ΑΕΠ απέχουν πολύ. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιθανό ΑΕΠ µπο-
ρεί να µειωθεί όταν υπάρχει brain drain ή γηρασµένος πληθυ-
σµός. Το ΑΕΠ µπορεί να πέσει, επίσης, ή να µείνει στάσιµο όταν 
οι αποσβέσεις κεφαλαίου είναι υψηλότερες από τις νέες επενδύ-
σεις, πράγµα που προκαλεί µεγάλο επενδυτικό έλλειµµα. Ο υψη-
λός φόρος στην εργασία, που επιβλήθηκε για την επίτευξη του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% που απαιτείται από τους δανει-
στές, µαυρίζει κι άλλο την ήδη σκοτεινή εικόνα. Επιπροσθέτως, ο 
βαρύς αυτός φόρος είναι η κύρια αιτία που η Ελλάδα έχει τη χα-
µηλότερη αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, καθώς οι εξαγωγές είχαν τη µεγαλύτερη συµµε-
τοχή στον ρυθµό ανάπτυξης της χώρας το 2018, µια άλλη ανησυ-
χία είναι ότι, καθώς η παγκόσµια οικονοµία επιβραδύνεται, οι ελ-
ληνικές εξαγωγές ενδέχεται να γίνουν λιγότερες, που θα σηµαίνει 
ότι οποιαδήποτε αύξηση στο ΑΕΠ θα πρέπει να έρθει από την εγ-
χώρια κατανάλωση, τις ξένες άµεσες επενδύσεις ή άλλους τοµείς.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό, η ελληνική πολιτική δεν 
στηρίζεται ακόµη στην αξιοκρατία, αλλά στον φαβοριτισµό και τις 
«αρπαχτές». Ακόµα χειρότερα, η οικονοµική κρίση άφησε πολ-
λούς ανθρώπους µε χαµηλά ή µέτρια προσόντα χωρίς δουλειά. 
Κάποιοι από αυτούς επιχειρούν να µπουν στην πολιτική για να 
βγάζουν τα προς το ζην, χωρίς να ενδιαφέρονται για προσόντα και 
ιδεολογίες. Η χαµηλή ποιότητα της πολιτικής είναι αληθινά απο-
γοητευτική και η αδυναµία του κρατικού µηχανισµού κάνει τα 
πράγµατα ακόµα χειρότερα.

Ένα νέο κύµα «πελατειασµού» (και από την τρέχουσα κυβέρ-
νηση) και ένα πνεύµα «δικαιωµατισµού» σε διάφορα τµήµατα 
του πληθυσµού δεν αναφέρονται στις εκθέσεις ούτε της Moody’s 
ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, και οι δύο τάσεις υ-
ποσκάπτουν σοβαρά τις µακροπρόθεσµες προοπτικές της Ελλά-
δας. Αυτό θα µπορούσε να προµηνύει ένα νέο κύµα θυµωµένου ε-
θνικιστικού λαϊκισµού στους δύσκολους καιρούς που βρίσκονται 
µπροστά µας.

*Ο Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης είναι καθηγητής Οικονοµικής Α-
νάλυσης στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και συνεργάτης του Ιν-
στιτούτου Brookings. To άρθρο πρωτοδηµοσιεύτηκε στον ι-
στοχώρο του Ινστιτούτου (https://www.brookings.edu/blog/
up-front/2019/03/06/greek-economy-from-bailout-program-
exit-to-recovery/).
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  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΜΑΤΙ: 
ΥΠΗΡΧΕ ΧΡΟΝΟΣ 
ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ

Α
πόλυτη ανυπαρξία του κρατικού µηχανισµού 
δείχνει το πόρισµα των εισαγγελέων για τη 
φονική πυρκαγιά στο Μάτι το περασµένο 
καλοκαίρι. Όπως προκύπτει, εκείνο το από-
γευµα επικράτησε το απόλυτο χάος σε επί-
πεδο συντονισµού, µε αποτέλεσµα να οδηγη-
θούν στον θάνατο 101 άνθρωποι και να τραυ-

µατιστούν άλλοι 31. Την ίδια ώρα έντονες αντιδράσεις και πολιτική 
αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δίωξη σε βαθµό πληµµελήµατος 
σε 20 άτοµα.

Θα µπορούσαν να έχουν σωθεί;
Στο εισαγγελικό πόρισµα περιγράφονται τα σοβαρά λάθη, οι πα-
ραλείψεις, η έλλειψη συντονισµού και η ανυπαρξία της Πολιτικής 
Προστασίας.

Όπως σηµειώνουν οι τρεις εισαγγελείς, Ηλίας Ζαγοραίος, α-
ντεισαγγελέας εφετών και πρώην προϊστάµενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ερευνών από 
την πρώτη στιγµή, Νίκος Φιστόπουλος και Κωνσταντίνος Σπυρό-
πουλος, εισαγγελείς πρωτοδικών, «εάν είχε κατ’ ελάχιστον λειτουρ-
γήσει το σύστηµα Πολιτικής Προστασίας και είχε ενεργοποιηθεί 
ένας µηχανισµός ενηµέρωσης-προειδοποίησης των κατοίκων των 
περιοχών που απειλούνταν, εκείνοι θα είχαν τον χρόνο να αποµα-
κρυνθούν πριν πλησιάσει η φωτιά ή ο καπνός και το θερµικό φορ-
τίο, ακόµη και µε ίδια µέσα και όχι απόλυτα οργανωµένα, ή να λά-
βουν µέτρα αυτοπροστασίας έγκαιρα και έτσι να αποτραπούν οι 
τραγικές συνέπειες για τη ζωή τους».

Στο πόρισµα καταδεικνύεται ότι καµία από τις εµπλεκόµε-
νες υπηρεσίες δεν κατάφερε να λειτουργήσει και τίποτα δεν έγινε 
σωστά, µε αποτέλεσµα να επικρατήσει το απόλυτο χάος.

«Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για επιχείρηση 
κατάσβεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν, όταν το βα-
σικό κεντρικό συντονιστικό όργανο αγνοεί ποιος είναι ο επικεφα-
λής των επίγειων δυνάµεων, πού είναι η πυρκαγιά, πού έχει επεκτα-
θεί, ποιος διαχειρίζεται τα εναέρια µέσα και ακόµη και αν υπάρχει 
πυρκαγιά» αναφέρουν οι εισαγγελείς.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για «απόλυτη έλλειψη οργάνωσης και 

συντονισµού των πυροσβεστικών δυνάµεων, οι οποίες φαίνεται να 
λειτουργούσαν εντελώς συµπτωµατικά και χωρίς κάποιον, έστω και 
στοιχειώδη, συντονισµό». Επιπλέον, επισηµαίνουν ότι «είναι τέ-
τοιου βαθµού και βαρύτητας η έλλειψη οργάνωσης, που ακόµη και 
αν δεν υπήρχε η συγκεκριµένη πυρκαγιά µε τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά (σ.σ.: αναφέρονται στους θυελλώδεις ανέµους) που την κα-
τέστησαν στην εξέλιξή της καταστροφική, είναι βέβαιο ότι η ίδια 
κατάσταση θα επικρατούσε και σε πιο απλά συµβάντα».

Ο υπουργός γνώριζε
Το πόρισµα δεν αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης ότι η 
πυρκαγιά προκλήθηκε από έναν 65χρονο ο οποίος το µεσηµέρι της 
23ης Ιουλίου επιχείρησε να κάψει ξερά κλαδιά στο Νταού Πεντέ-
λης και δεν ήταν οργανωµένο σχέδιο εµπρησµού, όπως είχε υπο-
στηρίξει ως πιθανό σενάριο η κυβέρνηση τις πρώτες ώρες.

Οι εισαγγελείς επιρρίπτουν εµµέσως πλην σαφώς ευθύνες στον 
τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα –παρά το γεγο-
νός ότι βάσει νοµοθεσίας µόνο η Βουλή έχει το δικαίωµα να ασχο-
ληθεί µε τυχόν ευθύνες του–, αναφέροντας πως είχε ενηµέρωση 
για τα πάντα. Όπως σηµειώνουν, «για το συγκεκριµένο θέµα συνο-
λικά υπήρξε άµεση ενηµέρωση του υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη και του γενικού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε 
χρονική φάση υπήρχε άµεση ενηµέρωση του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη και του γενικού γραµµατέα».

Σχετικά µε την εκκένωση της περιοχής, οι εισαγγελείς κατέλη-
ξαν ότι την ευθύνη είχε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου.

«Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση 
των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους δηµάρχων, οι ο-
ποίοι έχουν τον συντονισµό του έργου Πολιτικής Προστασίας» α-
ναφέρουν οι εισαγγελείς, σηµειώνοντας ωστόσο πως «όταν η εξε-
λισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω 
από έναν δήµο, η απόφαση λαµβάνεται από τον αρµόδιο περιφε-
ρειάρχη, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο 
αντιπεριφερειάρχη».

Επιπλέον, καταγράφεται ως εγκληµατική η ενέργεια να κλεί-
σει η λεωφόρος Μαραθώνος, µε «συνέπεια να δηµιουργηθεί από-
λυτη συµφόρηση στους στενούς δρόµους και τελικά οι άνθρωποι να 

εγκλωβιστούν εκεί», ενώ γίνεται και ειδική αναφορά στο γεγονός 
ότι η λιµενική αρχή Ραφήνας «επέτρεψε τον λιµενισµό δυο επιβα-
τηγών-οχηµαταγωγών πλοίων στο λιµάνι της Ραφήνας και την απο-
βίβαση επιβατών και οχηµάτων, τα οποία κινήθηκαν στη συνέχεια 
είτε επί της οδού Φλέµινγκ προς λεωφόρο Μαραθώνος και Αθήνα 
είτε επί της παραλιακής στο Μάτι προς Νέα Μάκρη. Αποτέλεσµα 
ήταν να επιβαρυνθεί επιπλέον η κυκλοφορία και να µειωθεί κατα-
λυτικά η δυνατότητα διαφυγής των οχηµάτων».

Σοκάρουν οι διάλογοι
Από τις αποµαγνητοφωνήσεις των ενσύρµατων επικοινωνιών προ-
κύπτει ότι τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος δεν είχαν 
πραγµατική εικόνα του τι ακριβώς συνέβαινε. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες από τη δικογραφία, στις 18:15 και ενώ η πυρκαγιά βρίσκεται 
ήδη στον Νέο Βουτζά, ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής επικοι-
νωνεί µε το 199.

Υποδιοικητής ∆ΠΥ Αθηνών: «Ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέµε 
τόση ώρα; Σας καλώ τόση ώρα να ρίξουν τα εναέρια, γιατί δεν µπο-
ρεί να πιάσει βόρεια βορειοδυτικά, έχει πιάσει κορυφογραµµή, και 
δεν µου απαντάει κανένας. Γυρνάµε σ’ εσάς και δεν µου απαντάει 
ούτε από σας».

Αξιωµατικός Υπηρεσίας 199: «∆εν έχετε ασύρµατο να µιλήσετε 
µε τα εναέρια;»

Από τις αποµαγνητοφωνήσεις των 
ενσύρµατων επικοινωνιών προκύπτει ότι 
τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος 
δεν είχαν πραγµατική εικόνα του τι 
ακριβώς συνέβαινε.
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Υποδιοικητής ∆ΠΥ Αθηνών: «Όχι, όχι, και δεν τα διαχειρίζο-
µαι εγώ τα εναέρια».

Αξιωµατικός Υπηρεσίας 199: «Ποιος τα διαχειρίζεται;»
Υποδιοικητής ∆ΠΥ Αθηνών: «∆εν ξέρω ποιος τα διαχειρίζεται, 

εγώ µιλάω µε το κέντρο και δεν απαντάτε».
∆ιοικητής Συντονιστικού 199: «Να σε ρωτήσω κάτι, η Νέα 

Μάκρη, η φωτιά της Νέας Μάκρης, είναι η φωτιά του Νταού;»
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο: «∆εν ξέρω, η φωτιά της 

Νέας Μάκρης είναι της Νέας Μάκρης;»
Την ίδια ώρα, και ενώ, όπως αποδείχθηκε, ήταν εγκληµατικό 

λάθος το κλείσιµο της Μαραθώνος, αποκαλυπτική είναι η επικοι-
νωνία του Συντονιστικού µε την Τροχαία.

∆ιοικητής Συντονιστικού 199 µε Τροχαία: «Θέλω Τροχαία στα 
φανάρια στη διασταύρωση στη Ραφήνα… στη Ραφήνα έχω φωτιές 
από εκεί πέρα».

Στο εισαγγελικό πόρισµα περιγράφονται και οι κλήσεις των 
κατοίκων στο 199, όπου διαπιστώθηκε απρεπής συµπεριφορά α-
πέναντί τους.

Μια γυναίκα τηλεφωνεί σε κατάσταση πανικού στην Πυρο-
σβεστική.

«Έρχονται, κυρία µου, έρχονται, αυτό σας λέω, κυρία µου, ό,τι 
µπορούµε κάνουµε, 15 αυτοκίνητα, 20 έρχονται, µακάρι να γεννή-
σουµε κι άλλα».

«∆εν κατάλαβα το ύφος σας, κύριε… όχι, όχι, τι είστε εσείς, τι 
δεν καταλάβατε, πολίτης είµαι, έχετε υποχρέωση, τι είσαστε, µα-
γαζί σας είναι η Πυροσβεστική;»

«Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουµε, κινδυνεύει κά-
ποιος, µπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, θα το δούµε, έτσι; 
Θα ’ρθει».

Πολίτης προς 199: «Γύρω γύρω τώρα καίγονται όλα, θα έχουν 
καεί όλα, εµείς είµαστε µέσα, έχει πολύ καπνό».

Ο χειριστής καλεί στο κέντρο.
Τηλεφωνητής 199 προς Κέντρο Επιχειρήσεων: «Ο δήµος δεν 

µπορεί να βάλει ένα αυτοκίνητο να βοηθήσει; Τα δικά µας σβή-
νουν».

Κέντρο Επιχειρήσεων προς Τηλεφωνητή 199: «Ναι, παιδιά, 
όµως δεν γίνεται όλοι εσείς να παίρνετε µόνο το δικό µου τηλέ-
φωνο… έχει και δίπλα τρία-τέσσερα εδώ πέρα».

Σε άλλη επικοινωνία, αξιωµατικοί της Πυροσβεστικής λένε για 
κατοίκους της Κινέτας που δεν εκκένωσαν την περιοχή.

∆ιοικητής Συντονιστικού 199 µε Αξιωµατικό Π.Σ.: «Τώρα να 
καούν για να βάλουν µυαλό, ρε φίλε. Ναι, µπορεί να έχουµε πενή-
ντα νεκρούς για πλάκα για τον κάθε βλάκα τώρα. Τα όρνια να µεί-
νουν εκεί».

Οι κατηγορίες
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε διώξεις σε 20 άτοµα. Κατη-
γορίες αντιµετωπίζουν η περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου, ο δήµαρ-
χος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο δήµαρχος Ραφήνας Ευάγγελος 
Μπουρνούς, ο πρώην γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας 
Ιωάννης Καπάκης, καθώς και άλλα στελέχη της ΓΓΠΠ, της ΕΛ.ΑΣ. 

και της Πυροσβεστικής, όπως και ο 65χρονος που ευθύνεται για 
την έναρξη της φωτιάς στο Νταού Πεντέλης.

Ωστόσο, οι ποινικές διώξεις είναι πληµµεληµατικού χαρα-
κτήρα και αφορούν τα αδικήµατα εµπρησµό από αµέλεια, ανθρω-
ποκτονία από αµέλεια κατά συρροή και διά παραλείψεως και σωµα-
τικές βλάβες κατά συρροή, διά παραλείψεως και από αµέλεια από 
υπόχρεους και µη. Ο νόµος για τα παραπάνω αδικήµατα προβλέ-
πει ποινές έως και πέντε χρόνια, ενώ στην περίπτωση της συρροής 
των ανθρωποκτονιών η ποινή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί 
να φτάσει ακόµη και τα 10 χρόνια φυλάκισης.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς προχώρησαν στην έκδοση απαλλα-
κτικής διάταξης για τέσσερα άτοµα, για τα οποία δεν προέκυψαν 
ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι εισαγγελείς, όµως, εντόπισαν ευθύνες όχι µόνο κατά τη δι-
άρκεια της φονικής πυρκαγιάς αλλά και πιο πριν. Έτσι, µεταξύ των 
έξι δικογραφιών που παραµένουν ανοιχτές, είναι και µία για πολε-
οδοµικές παραβάσεις (αυθαίρετη δόµηση και αιγιαλός). Οι άλλες 
πέντε είναι στο Ναυτοδικείο για ευθύνες λιµενικών και Λιµεναρ-
χείου, στο Στρατοδικείο για ευθύνες στρατιωτικών, µία δικογραφία 
που αφορά αναντιστοιχίες στο σύστηµα της Πυροσβεστικής και µία 
δικογραφία για την καθήλωση των εναέριων µέσων από το αερο-
δρόµιο της Ελευσίνας.

Οµαδικά πυρά κατά ∆ούρου
Πυρά εναντίον τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ρένας ∆ούρου ε-
ξαπέλυσε η αντιπολίτευση. Από τη Ρόδο ο πρόεδρος της Ν∆ Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αναφερόµενος στην κ. ∆ούρου τόνισε ότι «αντί 
κάποιοι, επιτέλους, να σκύψουν σιωπηλά το κεφάλι, να σεβαστούν 
τη µνήµη των 100 νεκρών, να ψελλίσουν, έστω και καθυστερηµένα, 
ένα συγγνώµη, εξακολουθούν και σήµερα να µας κουνάνε το δά-
χτυλο µε περίσσια αλαζονεία και περιφρόνηση στην πολιτική κρι-
τική η οποία τους ασκείται. Εγώ δεν θέλω να ζητήσω την παραί-
τηση της κ. ∆ούρου. Θέλω να ζητήσω από τους πολίτες της Αττικής 
να στείλουν στις επερχόµενες εκλογές το µήνυµα στην κ. ∆ούρου 
και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα µήνυµα που θα στείλει και την κ. ∆ούρου 
και τον κ. Τσίπρα, επιτέλους, στο σπίτι τους».

Την παραίτηση της κ. ∆ούρου ζήτησε από το Μάτι, όπου βρισκό-
ταν, η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηµατά. «∆εν καταδικά-
ζουµε κανέναν, αλλά έχει πολύ σηµαντικά καθήκοντα, στα οποία απέ-
δειξε ότι δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί» ανέφερε η κ. Γεννηµατά.

Η περιφερειάρχης Αττικής, απαντώντας στη δήλωση περί πα-
ραιτήσεώς της, σηµείωσε ότι «δεν ξεχνάµε όλοι ότι η κ. Γεννηµατά 
έχει υπάρξει υπερνοµάρχης όταν οι νοµαρχίες και η Υπερνοµαρ-
χία είχαν τις αρµοδιότητες της Πολεοδοµίας. ∆ηλαδή όταν στήνο-
νταν οι παγίδες θανάτου».

Το ΚΙΝΑΛ, απαντώντας στην περιφερειάρχη µέσω του Γρα-
φείου Τύπου, εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι δικηγόροι που θα ανα-
λάβουν την κατηγορούµενη για τον θάνατο 100 ανθρώπων κ. ∆ού-
ρου να την ενηµερώσουν ότι η Ανατολική και ∆υτική Αττική δεν 
ανήκαν στην πρώην Υπερνοµαρχία Αθηνών-Πειραιώς. Ίσως έτσι 
σταµατήσει να εκτίθεται και να γελοιοποιείται. Αφού δεν έχει την 

ευθιξία να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναµείνει την κρίση της 
∆ικαιοσύνης παραιτούµενη, ας σιωπήσει».

Σηµειώνεται ότι η κ. ∆ούρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
µόλις έγιναν γνωστές οι ποινικές διώξεις απέδωσε διαχρονικές ευ-
θύνες στην πολιτεία και δήλωσε τη βεβαιότητά της ότι οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας «έπραξαν το καθήκον τους». Επανέλαβε µάλιστα 
ότι στοχοποιήθηκε από πολιτικούς αντιπάλους και µερίδα ΜΜΕ.

Με ανάρτηση στο Twitter σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του 
Ποταµιού Κατερίνα Μπακογιάννη την άσκηση ποινικής δίωξης. 
«Ποινική δίωξη κατά των κ.κ. ∆ούρου, Ψινάκη, Μπουρνούς και 
άλλων 17 για το Μάτι. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να µην ξα-
νασυµβεί τέτοια καταστροφή; Μια µικρή προσπάθεια εξορθολο-
γισµού της δηµόσιας διοίκησης θα ήταν µια έµπρακτη συγγνώµη 
στους συγγενείς των θυµάτων. Αλλά δεν…».

Πάντως, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, µιλώντας 
στον ΑΝΤ1 και την εκποµπή «Καληµέρα Ελλάδα», χαρακτήρισε 
«άδικη» τη στοχοποίηση που έγινε στη Ρένα ∆ούρου για την πυρ-
καγιά, αλλά και για τη Μάνδρα. Όπως είπε, «πρώτη εκείνη ζήτησε 
την παρέµβαση της ∆ικαιοσύνης για όσα συνέβησαν, ενώ έχει ζη-
τήσει “συγγνώµη” από τον Αύγουστο».

Στη Βουλή η αντιπαράθεση
Εν τω µεταξύ, δριµύ «κατηγορώ» στην κυβέρνηση για τους χειρι-
σµούς στο Μάτι εξαπέλυσε η αντιπολίτευση στη Βουλή, κατά τη 
συζήτηση νοµοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν∆ Νίκος ∆ένδιας ανέ-
φερε ότι «το εισαγγελικό πόρισµα για το Μάτι θέτει τεράστιο ζή-
τηµα, διότι αναδεικνύει τις πολιτικές ευθύνες για τον θάνατο 101 
ατόµων που όχι µόνο δεν ανέλαβε η κυβέρνηση, διά των παραιτή-
σεων των αρµοδίων υπουργών, αλλά προσπάθησε να συγκαλύψει».

Για «άθλιο θέατρο» που έπαιξε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός το βράδυ της 23ης Ιουλίου εις βάρος του λαού έκανε 
λόγο ο Κώστας Σκρέκας από τη Ν∆, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της ∆ΗΣΥ Γιάννης Μανιάτης ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι «χάθηκαν 101 ζωές και δεν υπήρχε τσίπα σε κανέναν να παραι-
τηθεί».

Ο παριστάµενος υπουργός Γιώργος Σταθάκης δεν τοποθετή-
θηκε, κάτι το οποίο σχολίασε ο κ. ∆ένδιας, ενώ ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξυδάκης επικεντρώθηκε στο 
πόσο γρήγορα «η ∆ικαιοσύνη έβγαλε πόρισµα», σε αντίθεση µε τις 
πυρκαγιές της Πελοποννήσου.

Ο γερµανικός Τύπος για τις διώξεις
Στην άσκηση ποινικής δίωξης αναφέρθηκαν την περασµένη Πέ-
µπτη και γερµανικά δηµοσιεύµατα. Σύµφωνα µε την Deutsche 
Welle, η ιστοσελίδα tagesschau.de σε ανταπόκρισή της από την 
Αθήνα διερωτάτο εάν «ήταν µια αναπόφευκτη φυσική καταστροφή 
ή µια θανατηφόρα παράβλεψη». «Οι κατηγορίες είναι σοβαρές: 
σχεδόν οκτώ µήνες µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές µε τους 
100 νεκρούς, η ελληνική ∆ικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες σε 20 
άτοµα για ανθρωποκτονία εξ αµελείας. Εκτός από τους φερόµενους 
εµπρηστές, στους εναγόµενους συγκαταλέγονται πυροσβέστες, α-
στυνοµικοί, δήµαρχοι και άλλοι πολιτικοί» έγραφε η ανταπόκριση, 
προσθέτοντας ότι όλοι οι παραπάνω απειλούνται µε ποινές φυλά-
κισης έως δέκα χρόνων. Μάλιστα, ο ανταποκριτής εκτιµούσε ότι η 
δίκη θα είναι µακρά και πιθανότατα θα ξεκινήσει σε λίγους µήνες.

«Ήταν η πλέον θανατηφόρα πυρκαγιά στην Ευρώπη εδώ και 
πάνω από έναν αιώνα» έγραψε η «Süddeutsche Zeitung». «Τρεις 
εισαγγελείς ερευνούσαν την υπόθεση επί επτά µήνες. Κατηγορούν 
τους εναγόµενους αρµοδίους ότι παρέλειψαν να εκκενώσουν έ-
γκαιρα την περιοχή». Επίσης πρόσθεσε ότι οι διωκτικές αρχές έ-
καναν λόγο για «πλήρη αποτυχία στην επικοινωνία» µεταξύ των υ-
πευθύνων και ελλείψεις στον συντονισµό των δυνάµεων διάσωσης, 
ενώ σηµείωσε ότι «κυβερνητικοί αξιωµατούχοι προκάλεσαν δυσα-
ρέσκεια µετά την πυρκαγιά, όταν επισήµαναν ότι πολλά σπίτια στο 
Μάτι ήταν εκτός σχεδίου πόλης ή είχαν χτιστεί παράνοµα, ρίχνο-
ντας έτσι την ευθύνη στους πολίτες. Οι εισαγγελείς θεώρησαν το 
στοιχείο αυτό αίτιο της τραγωδίας, αλλά δεν το συµπεριέλαβαν στο 
κατηγορητήριο».
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
… κ α ι  β γ ά λ ε  τ ο ν  π ρ α γ µ α τ ι κ ό  ε α υ τ ό  σ ο υ .

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ήταν µία ενδιαφέρουσα εβδοµάδα, που ξεκίνησε µε προσα-
γωγές πολιτών στα Γιαννιτσά επειδή θεωρήθηκε πιθανό να 
προβούν σε διαµαρτυρίες κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών 
σε οµιλία του πολιτικού γίγαντα Φώτη Κουβέλη, ο οποίος, ως 
γνωστόν, δηµιουργεί πάθη.
Τη λογική της κίνησης ανέλαβε να µας εξηγήσει το γυναικείο 
δίδυµο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αρχικά η 
υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα.

H λογική είναι απλή και ξεκάθαρη, αν τους προλάβουµε 
πριν… γίνει το έγκληµα, τότε δεν θα υπάρξει έγκληµα. (∆εν 
θα υπάρχει βέβαια και λόγος να τους συλλάβουµε, αλλά ας 
µην κολλάµε σε λεπτοµέρειες.)

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, 
η οποία µας ενηµέρωσε ότι οι προσαγωγές δεν ήταν τυχαίες, 
έγιναν επειδή οι προσαχθέντες ήταν έτοιµοι να κάνουν κάτι, 
το οποίο το κράτος ήδη το γνώριζε, προφανώς επειδή τους 
παρακολουθούσε.

Αµέσως µετά τη σκυτάλη ανέλαβε… το Twitter.

Kαι επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια τα πράγµατα να γίνουν 
ακόµη καλύτερα, στη συνέχεια η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
πως ενόψει εκλογών θα δηµιουργήσει Επιτροπή για την Ορθή 
Χρήση του ∆ιαδικτύου, µια επιτροπή-παρατηρητήριο διαδι-
κτύου δηλαδή, η οποία θα παρακολουθεί και στη συνέχεια θα 
ενηµερώνει τους αρµόδιους υπουργούς ώστε… να λαµβά-
νουν τα µέτρα τους.
Εντυπωσιακές κινήσεις από το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, που ήδη πιάνουν τόπο.

∆ιεθνώς µας αναγνωρίζουν, οι Έλληνες πολίτες είναι που είναι 
αχάριστοι και δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Γι’ αυτό τους παρακο-
λουθούµε, άλλωστε.
Μέσα στην εβδοµάδα βγήκε και το εισαγγελικό πόρισµα για 
το Μάτι, φέρνοντας στη δηµοσιότητα και τους διαλόγους των 
απελπισµένων πολιτών µε τους αρµόδιους που απαντούσαν 
στις κλήσεις τους.

Μεταξύ των 20 που διώκονται ποινικά για την εκατόµβη 
νεκρών στο Μάτι είναι και η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
∆ούρου, η οποία εξακολουθεί να επιρρίπτει τις ευθύνες στους 
προηγούµενους που επέτρεψαν την άναρχη και παράνοµη 
δόµηση στην περιοχή και στους κατοίκους που έχτισαν.

Και δεν ήταν µόνο η ∆ούρου, η γενική αντίδραση της κυβέρ-
νησης ήταν πως για την τραγωδία φταίνε οι προηγούµενοι και 
οι κάτοικοι.

Πάλι καλά να λέµε που έχουµε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και µπό-
ρεσε τουλάχιστον να διορθώσει την κατάσταση ώστε να µην 
έχουµε ανάλογες τραγωδίες στο µέλλον.

Τουλάχιστον µας έµεινε η Συµφωνία των Πρεσπών.

Επέλαση πραγµατική. Των Βορειοµακεδόνων.

Επέλαση παντού. ∆ύο χιλιάδες χρόνια παράδοσης στο κρασί 
έχουν άλλωστε οι γείτονες.



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας-IdEF 
που συμπράττει από το 1995 με το Δημόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 Sorbonne  
Paris-Cite παρέχει ένα υψηλό και σύγχρο-
νο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρμογής για εκείνους που επιθυ-
μούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς της 
αθλητικής επιστήμης.

ΠΤΥΧΊΟ ΣΤΗ ΦΥΣΊΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΊ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΊΣΜΟ
•  Δικαιολογητικά εγγραφής: Απολυτήριο  
Λυκείου και Αθλητική εμπειρία

•  Διάρκεια σπουδών: 3 έτη ή 4 έτη
•  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΣ, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, FITNESS

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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ρεπορτάζ

Με καλή διάθεση 
από τους παρευρι-
σκόµενους φίλους 

και στελέχη της Ν∆ διεξή-
χθη εκδήλωση στο Παλαιό 
Φάληρο, την οποία συν-
διοργάνωσαν η ∆ΗΜΤΟ 
Παλαιού Φαλήρου και η 
ΟΝΝΕ∆ Παλαιού Φαλή-
ρου. Το «παρών» έδωσε 
και ο ευρωβουλευτής 
της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος, 
όπως και οι Ντόρα Πάλλη 
και Γιάννης Καλλιάνος.

Η άψογη οργάνωση 
από την πρόεδρο της 
∆ΗΜΤΟ Βαρβάρα Μιχαη-
λίδου και τους συνεργά-
τες της έδωσε το έναυσµα 
για µια ευχάριστη βραδιά, 
µε ενδιαφέρουσες συζη-
τήσεις. Η αγωνιστική συ-
σπείρωση ήταν δεδοµένη 
και το Παλαιό Φάληρο µε 
τη σειρά του έστειλε το 
πολιτικό µήνυµα, όπως δι-
απίστωσε ο ευρωβουλευ-
τής της Ν∆.

Ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση 
και µοίρασµα της FS 
στο Παλαιό Φάληρο

Την εποµένη ο Γιώρ-
γος Κύρτσος µοίρασε τη 
«Free Sunday» και το νέο 
του βιβλίο «Ελλάδα - Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση: Έτσι θα 
κάνουµε την κρίση ευκαι-
ρία» στην Αγίου Αλεξάν-
δρου στο Παλαιό Φάληρο, 
ενώ υπέγραψε το βιβλίο 
του για όποιον πολίτη το 
ζήτησε.

Λιακάδα και πολύ καλή 
διάθεση από τους πολίτες, 
που σε πολλές περιπτώ-
σεις άνοιξαν συζήτηση µε 
τον ευρωβουλευτή και α-
ντάλλαξαν απόψεις. Όπως 
τόνισαν αρκετοί πολίτες 
στον Γ. Κύρτσο, παρ’ ότι 
δεν είχαν στηρίξει τη Ν∆ 
στο πρόσφατο παρελθόν, 
ανήκοντας ακόµα και σε 
διαφορετικούς πολιτικούς 
χώρους, µετά το «σοκ» 
της διακυβέρνησης Τσίπρα 
προτίθενται να το κάνουν. 
«Η Ν∆, όµως, δεν πρέ-
πει να τους απογοητεύσει» 
ήταν το σχετικό σχόλιο του 
κ. Κύρτσου στο Twitter.

 O Γιώργος Κύρτσος µε την πρόεδρο 
της ∆ΗΜΤΟ Παλαιού Φαλήρου Βαρ-
βάρα Μιχαηλίδου

Ο Γιώργος Κύρτσος µε την Ντόρα 
Πάλλη

Γιάννης Καλλιάνος και Γιώργος Κύρτσος
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΣΑΙ 
Ο,ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΜΠΟΡΕΙ 

ΚΑΙ… ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)

Η 
ρήση «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις» 
δεν ανήκει στον Τσαρούχη, όπως όλοι νο-
µίζουµε, αλλά στον Τζαβαλά Καρούσο, η-
θοποιό και αγωνιστή της Αριστεράς. Έναν 
συνεπή ιδεολόγο που εξορίστηκε σε Μα-
κρόνησο, Άη Στράτη, Γυάρο και πέθανε 

το 1969, σε ηλικία µόλις 65 χρόνων, µε την υγεία του επιβαρυ-
µένη από τις διώξεις.

Ωστόσο, όπως έχει πει ο ίδιος ο Τσαρούχης, «εγώ διέδωσα 
αυτή τη ρήση, όπως ένας Απόστολος διέδιδε τον λόγο του 
Ιησού». Και είναι πράγµατι µια ρήση που άντεξε στον χρόνο, 
γιατί περιέγραφε µε σοκαριστική ακρίβεια την υποκρισία που 
βασιλεύει διαχρονικά στη χώρα.

∆είτε τι δηλώνουν πολιτικοί όπως η κυρία Ρεπούση, ο 
Μπίστης, ο Ραγκούσης ή αναλυτές όπως ο Μαραντζίδης. 
Κατά… δήλωσή τους, προτείνουν συνδηµιουργία µιας νέας κε-
ντροαριστεράς µε κεντρικό κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή υπο-
στηρίζουν στα σοβαρά –πάλι κατά δήλωσή τους δηλαδή– ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κύριο ιδεολογικό όχηµα της ανασυγκρό-
τησης του χώρου.

Για ποια ακριβώς κεντροαριστερά µιλούν οι εν λόγω δη-
λωσίες; Αυτή που ψεύδεται από το πρωί µέχρι το βράδυ; Που 
έχει βαφτίσει φασίστες και ακροδεξιούς όσους διαφωνούν 
µαζί της για το Μακεδονικό (µεταξύ των οποίων είναι και το 
ΚΚΕ); Που χαρακτηρίζει ακροδεξιό τον Μητσοτάκη; Που 
έχει σηµαία της το σκληρό πελατειακό κράτος; Που αναγέν-
νησε τον νεο-αυριανισµό µέσα από εξαρτηµένα ΜΜΕ που τα 
συντηρούν µε κρατικό χρήµα;

Ποιοι είναι κατά δήλωση αυτών των ανθρώπων ο δήθεν… 
κορµός της κεντροαριστεράς; Αυτοί που επί πέντε χρόνια δεν 
σχεδίασαν τίποτα ως κυβέρνηση; Που ποδηγετούν τους θε-

σµούς, µε πρώτη τη ∆ικαιοσύνη; Που, αντί να ενώνουν τη 
χώρα µπρος στις σύγχρονες προκλήσεις, τη διχάζουν, ανα-
σύροντας τον εµφύλιο, το αστυνοµικό κράτος και τις ψευδείς 
δήθεν κοµµατικές διαχωριστικές γραµµές (που ευτυχώς δεν 
αγγίζουν πια τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία);

Ρεπούση, Μπίστης, Ραγκούσης, Μαραντζίδης, εφαρµό-
ζουν µε επιτυχία το «είσαι ό,τι δηλώσεις». ∆ηλώνουν εκπρό-
σωποι της κεντροαριστεράς, βαφτίζουν κεντροαριστερά και 
το µόρφωµα του ΣΥΡΙΖΑ και ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ότι εκπρο-
σωπούν τα σπουδαία, ενώ η πικρή γι’ αυτούς αλήθεια είναι 
ότι εκπροσωπούν τη φαυλοκρατία της Μεταπολίτευσης που 
µε τέτοιο ακριβώς σκεπτικό έφερε τη χρεοκοπία στη χώρα.

Γιατί δεν αρκεί, ευτυχώς, µια δήλωσή τους για να είναι κε-
ντροαριστερά, ή και Αριστερά, ένα µόρφωµα εξουσίας χωρίς 
ιδεολογική πυξίδα, χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες, µε µόνη ε-
πιδίωξη την πάση θυσία παραµονή στην εξουσία µε βάση το 
πόνηµα του Νικολό Μακιαβέλι. Και ούτε φυσικά οι Ρεπούση, 
Μπίστης, Ραγκούσης, Μαραντζίδης και όσοι ακόµη τους µι-
µούνται εκφράζουν τίποτε περισσότερο από τους εαυτούς 
τους. Και φυσικά δεν αρκεί µια δήλωση όλων αυτών (Συρι-
ζαίων, προσερχοµένων κ.ά.) για να εκφράσουν την κεντροα-
ριστερά.

∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε αυτό το δήθεν εγχεί-
ρηµα της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς δεν έχουν 
ψελλίσει ούτε µια πρόταση που να αφορά την κοινωνία. ∆εν 
τους ακούει κανείς και το ξέρουν. Επιπλέον, τους αρκεί να 
«είναι ό,τι δηλώσουν». Ποτέ στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε να 
προσκοµίσει κανείς αποδείξεις γι’ αυτό.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγγρα-
φέας.
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Οι προληπτικές προσαγωγές 
που έγιναν την προηγού-
µενη Κυριακή στα Γιαννι-
τσά για να διευκολυνθεί η 
οµιλία του υπουργού Ναυ-

τιλίας, Φώτη Κουβέλη, και ο τρόπος µε τον 
οποίο οµολόγησε η κυβέρνηση τον τρόπο 
µε τον οποίο διαχειρίζεται το θέµα δηµι-
ουργούν περισσότερα ερωτηµατικά απ’ 
όσα απαντούν.

Κι αυτό όχι σε ό,τι αφορά τις προσα-
γωγές, ο προληπτικός χαρακτήρας των ο-
ποίων υπονοµεύει θεσµικά τη δηµοκρατία, 
αλλά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία µε την 
οποία η κυβέρνηση δουλεύει στον τοµέα 
της δηµόσιας τάξης.

«Κάποιος έχει ήδη βγει στο διαδίκτυο 
και έχει υποκινήσει πράξη βίας, έχει συ-
µπεριφερθεί µε αντίστοιχους τρόπους, κά-
ποιος έχει βγει στο διαδίκτυο και λέει “ορ-
γανωθείτε εκεί και φέρτε και τα αντίστοιχα 
για να κάνουµε αυτό”, είναι πράξη βίας» 
είπε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Όλγα Γεροβασίλη, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση που της έγινε στην ΕΡΤ.

Πρακτικά, δηλαδή, η υπουργός συνέ-
δεσε την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
πρόληψης βίαιων ενεργειών µόνο µε την 
προαναγγελία ή την προώθησή τους µέσω 
του διαδικτύου.

∆εν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρ-
νηση αποκτά προσλαµβάνουσες παραστά-
σεις από την πολιτική δραστηριότητα µέσω 
του διαδικτύου.

Τον Οκτώβριο του 2017 ο υπουργός Ε-
πικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, 
είχε πει ότι «το µηνιαίο report µε το οποίο 
παρακολουθούµε τα ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδοµένα στα social media περιέχει για 
τον µήνα αυτόν και ένα ενδιαφέρον (παρα-
πολιτικό) στοιχείο: συνεχίζεται η µαζική 
δηµιουργία ψεύτικων λογαριασµών που ξε-
κίνησε από τον Σεπτέµβριο και αφορά φαν 
τηλεοπτικών σόου που ακολουθούν ταυτό-
χρονα πολλούς δεξιούς λογαριασµούς».

Ουσιαστικά, δηλαδή, είχε πει κάτι πα-
ρόµοιο µε αυτό που είπε προχθές η οµόλο-
γός του επί της δηµόσιας τάξης.

Όµως τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία 
για το Facebook δείχνουν ότι η διείσδυση 
του Facebook στην Ελλάδα είναι 34,41% σε 
σύγκριση µε τον πληθυσµό της χώρας και 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΟ FACEBOOK

74,43% σε σχέση µε τον αριθµό των χρη-
στών του διαδικτύου. Οι πραγµατικοί χρή-
στες είναι µάλλον λιγότεροι και οι περιστα-
σιακοί χρήστες µειώνουν ακόµη περισσό-
τερο το ποσοστό.

Αλλά κι έτσι να είναι, πώς µπορεί κά-
ποιος να καταλήγει σε συµπεράσµατα για 
την πολιτική κατάσταση και τις απόψεις 
που κυκλοφορούν στη χώρα των περίπου 
11 εκατοµµυρίων κατοίκων από την αξιολό-
γηση, έστω βαθιά αναλυτική, των απόψεων 
που εκφράζει το 33% από αυτούς;

Προφανώς, είτε ακροδεξιό είτε ακρο-
αριστερό, το δείγµα δεν είναι επαρκές για 
γόνιµα και δηµιουργικά συµπεράσµατα. Ο 
τρόπος δεν είναι αντιπροσωπευτικός, είναι 
όµως εύκολος. Μπορείς να εντοπίσεις τους 
εχθρούς ενώ κάθεσαι στο γραφείο σου. Ου-
σιαστικά, όµως, δείχνει ότι η κυβέρνηση 
στην παραγωγή πολιτικής και στην αντιµε-
τώπιση των πολιτικών αντιπάλων είναι ε-
γκλωβισµένη στο Facebook.

∆είχνει ότι το κοµµατικό απαράτσικ 
που διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµα δεν έχει 
άλλες διαδικασίες ανάδρασης και επικοι-
νωνίας µε την κοινωνία πλην των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία συναντά 
τους υπόλοιπους δικούς του. Οι προσλαµ-
βάνουσες παραστάσεις όλων είναι από τα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι παλαιότε-
ρες διαδραστικές διαδικασίες ανάµεσα στο 
κόµµα και την κοινωνία δεν υφίστανται.

Το πώς θα παραγάγει ο ΣΥΡΙΖΑ πο-
λιτική προφανώς αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Το τι θα κάνει όµως µε τα ζητήµατα δη-
µόσιας τάξης προφανώς δεν αφορά µόνο 
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι θα κάνουν αν αύριο αυτοί οι οποίοι ή-
θελαν να αποδοκιµάσουν τον Κουβέλη στα 
Γιαννιτσά δεν χρησιµοποιήσουν ως µέσο ε-
πικοινωνίας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αλλά πάνε σε πιο παραδοσιακές µεθόδους; 
Αν π.χ. το συζητήσουν χαµηλοφώνως στα 
καφενεία ή συνεννοηθούν τηλεφωνικά να 
συναντηθούν σε άλλους χώρους κοινωνι-
κής συνεύρεσης, όπως σε µια πιτσαρία; Θα 
πιάσουν τις δυνάµεις επιβολής της τάξης α-
διάβαστες και ο Κουβέλης δεν θα µπορεί 
να µιλήσει στα Γιαννιτσά χωρίς αποδοκι-
µασίες;

Αντέχει το δηµόσιο ταµείο έναν χαφιέ 
σε κάθε πιτσαρία;

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr



Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους 
της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, στις 
12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην 
Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών 
Συνελεύσεων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και 
των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το 
Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που 
υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά 
της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και 
της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:

-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ  
ανά μετοχή 

 σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 644.252.277.-

 

5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού 
Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.

6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών 
του Γενικού Συμβουλίου.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη 
χρήση 2019.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για 
τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.

9. Εκλογή Συμβούλου.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.

11. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής 
Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει 
είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων 
των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, 
ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι 
εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο 
Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι 
κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω 
της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς 
να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) 
μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. 
Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, 
μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να 
παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του 
Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε 
(25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που 
απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- 
διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).

Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται 
για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του 
Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 
79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας 
που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ 
Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί 
εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη 
νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς 
αυτών έως δευτέρου βαθμού.

Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο 
άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση 
δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν 
σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 
24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ 
του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση 
καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος 
Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία 
εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων 
Τίτλων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται 
εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω 
διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του 
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) 
τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 
Μαρτίου 2019 (δεδομένου ότι το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 δεν 
είναι εργάσιμη ημέρα), συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο 
το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και 
στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην 
ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική 
Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου 
χρόνου.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία 
να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το 
νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί 
σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική 
αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγγραφη 
ενημέρωση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω 
αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) 
αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, 
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε 
συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους 
για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 
άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 

β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της 
Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 
που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Τράπεζας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και 
γ.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα 
χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, 
ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από 
απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης 
πριν από τη Συνέλευση.

Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω 
εκπροσωπούντες:

α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να 
εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της 
Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να 
περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική 
ημερομηνία: Κυριακή 17 Μαρτίου 2019). Η αίτηση για 
την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 
πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης 
προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η 
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική 
ημερομηνία: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019) και ταυτόχρονα 
τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της 
Τράπεζας.

2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα 
που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει 
στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική 
ημερομηνία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019). Τα εν λόγω 
σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 
2019).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να 
χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο 
Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 
Μαρτίου 2019).

Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην 
Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019), 
το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο 
μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, 
καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 
4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό 
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος w w w .bankofgreece.gr στην ενότητα 
«Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες 
διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του 
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, 
Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-
322 6371).

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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υγεία

Τρεις Ελληνίδες βραβεύονται 
µε τα γυναικεία «Νόµπελ» για 
την έρευνά τους στην υγεία 
και στο περιβάλλον. Η Μαρία 
Αντωνοπούλου ψάχνει λύσεις για 
τη ρύπανση των υδάτων, η Μαρία 
Σταµέλου αναζητά βιοδείκτες 
για τα σύνδροµα Πάρκινσον και 
η Ιωάννα (Τζοάννα) Τζουλάκη 
σχεδιάζει προγνωστικά µοντέλα 
για τις καρδιοπάθειες σε 
ακριτικούς πληθυσµούς.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΨΗΦΟΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ

Κ
ι ενώ περισσότεροι από 
300.000 νέοι επιστήµονες 
έχουν φύγει για να βρουν 
δουλειά στο εξωτερικό, 
τρεις νέες Ελληνίδες επι-
στρέφουν στην πατρίδα 

τους, αφήνοντας επιστηµονικές καριέρες στη 
Γερµανία και στην Αγγλία, για να κάνουν ια-
τρική έρευνα εδώ και να φέρουν προστιθέµενη 

αξία στη χώρα. Και όλα αυτά µεσούσης της οι-
κονοµικής κρίσης, µε το φαινόµενο του brain 
drain να συνεχίζεται ακάθεκτο. Όµως η χηµι-
κός Μαρία Αντωνοπούλου, ερευνήτρια στον 
«∆ηµόκριτο» και στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 
η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νευρολογίας 
Μαρία Σταµέλου και η επίκουρη καθηγήτρια 
Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων, επισκέπτρια καθηγήτρια του 

Imperial College, Ιωάννα Τζουλάκη στέλνουν 
το εξής µήνυµα στους νέους: «Κλείστε τα αυτιά 
σας στα στερεότυπα και κυνηγήστε τα όνειρά 
σας». Οι τρεις νέες ερευνήτριες, που αποτελούν 
φωτεινό παράδειγµα µίµησης και δίνουν ελπί-
δα πως η Ελλάδα δεν ξόφλησε, βραβεύτηκαν 
µε τα γυναικεία «Νόµπελ», τα επιστηµονικά 
βραβεία Αριστείας L’Oréal-UNESCO, στη 10η 
τελετή βράβευσης, για την έρευνά τους στην 

ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ντόµινο αποχωρήσεων έµπειρων γιατρών από τα δηµόσια νοσοκοµεία καταγράφεται 
τους τελευταίους µήνες και το φαινόµενο προστίθεται στο brain drain ως η σταγόνα που 
ξεχειλίζει το ποτήρι της απαξίωσης των δοµών της δωρεάν περίθαλψης. Όπως καταγγέλ-

λει η πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου, Καίτη Αποστολίδου, το πρόβληµα είναι 
µεγαλύτερο στις «βαριές» ειδικότητες, όπως οι χειρουργοί των ογκολογικών περιστατικών, όπου 
δεν υπάρχουν πια µεγαλύτεροι γιατροί να µεταλαµπαδεύσουν τα βιώµατά τους στους νεότερους. 
Μετά τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων, Πάνο Γαργαλιάνο-Κακολύρη, που άφησε 
το Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς» για το Ιατρικό Αθηνών και τον παθολόγο-λοιµωξιολόγο Αθανάσιο 
Σκουτέλη, που επέλεξε το «Υγεία» µετά τον «Ευαγγελισµό», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ευάγγελος Φιλόπουλος, αφήνει ένα εµβληµατικό δηµόσιο ογκολογικό 
νοσοκοµείο. Μετά από πορεία 33 ετών στον «Άγιο Σάββα», ο κ. Φιλόπουλος επιλέγει την Ευρω-
κλινική Αθηνών για να συνεχίσει την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του µαστού. Μιλώντας 
αποκλειστικά στην FS, ο πρόεδρος της ΕΑΕ λέει: «Αποχώρησα γιατί δεν άντεχα τον εξοντωτικό 
και επικίνδυνο για τόσο πολλούς ασθενείς φόρτο εργασίας. Με την έλλειψη νεότερων συναδέλ-
φων, έκανα όλη τη δουλειά, κάτι που ξεπερνούσε υπέρµετρα τα όρια της αντοχής µου. Έφτασα 
να εξετάζω το πρωί 120 ασθενείς και να κάνω 5 χειρουργεία καθηµερινά. Με δική µου ευθύνη 
είχα αναλάβει και “δεύτερη εργασία”, χωρίς αµοιβή, να οργανώσω και να διευθύνω τη Μονάδα 
Ηµερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος”, αλλά η επιτυχής λειτουργία του ήταν προσωπικό 
στοίχηµα και απάλυνε την επιβάρυνσή µου. Η συνέχιση της απασχόλησής µου ως ιδιώτης έγινε 
για να ασκώ το λειτούργηµά µου µε αξιοπρέπεια. Πριν αποχωρήσω από το ΕΣΥ, δεν είχα δίπλα 
µου νεότερους συναδέλφους να τους διδάξω αυτά που τα ξενύχτια και η πληθώρα των περιστα-
τικών µού έµαθαν. Το να µην µπορείς να µεταδώσεις στον νεότερο συνάδελφο την εµπειρία σου 
είναι µια πικρή ανταµοιβή». Ωστόσο, την πίκρα του κατευνάζει η 12ετής λειτουργία του τµήµατος 
κινητής µαστογραφίας της ΕΑΕ –ένα δικό του επίτευγµα–, που µε τους δύο κινητούς µαστογρά-
φους έχει προσφέρει δωρεάν ψηφιακή µαστογραφία σε 70.000 Ελληνίδες.

ΕΝΟΧΑ ΤΑ 
ΡΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Πρώτη αιτία θανάτου θα είναι οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις το 2030, εκτοπίζοντας τα τροχαία ατυχήµατα, και όπως εξηγεί 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων, Πάνος Γαργαλιάνος-Κακολύρης, η χώρα µας πρωτοστατεί πανευ-
ρωπαϊκά µε 120.000 λοιµώξεις στα νοσοκοµεία τον χρόνο, δηλαδή 2.300 λοιµώξεις την ηµέρα! Όπως επισηµαίνουν 

οι παθολόγοι-λοιµωξιολόγοι Άγγελος Πεφάνης και Αθανάσιος Σκουτέλης και ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεων Αχιλλέας 
Γκίκας, ένοχα για το «πάρτι» των µικροβίων στα δηµόσια νοσοκοµεία είναι τα ράντζα, που καταστρατηγούν τους κανόνες 
υγιεινής. Κανένα δηµόσιο νοσοκοµείο δεν λαµβάνει ούτε ένα ευρώ για τον έλεγχο των λοιµώξεων, ενώ τελειώνουν και τα 
αντιβιοτικά για τα ανθεκτικά µικρόβια, όπως η κλεψιέλα, το acetobacter και η ψευδοµονάδα. Μόλις 10 νέα φάρµακα έρχονται 
για τις ανθεκτικές λοιµώξεις, εκ των οποίων ένα αντιµετωπίζει το acetobacter (το πιο επικίνδυνο), αλλά δεν κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα!

υγεία και στο περιβάλλον. Η Μαρία Αντωνο-
πούλου ψάχνει λύσεις για τη ρύπανση των 
υδάτων, η Μαρία Σταµέλου αναζητά βιοδείκτες 
και θεραπείες για τα σύνδροµα Πάρκινσον, 
συνδυάζοντας την έρευνα µε το scuba diving, 
και η Ιωάννα (Τζοάννα) Τζουλάκη σχεδιάζει 
προγνωστικά µοντέλα για τις καρδιοπάθειες, 
ειδικά για τους πληθυσµούς των ακριτικών και 
αποµακρυσµένων νησιών.

Μπροστά στον κίνδυνο να αποσύρουν τα φάρµακά τους οι πολυεθνικές εταιρείες από την Ελλάδα, η Αριστοτέλους 
υπαναχωρεί και µε «ανατρεπτική» τροπολογία φέρνει µεσοσταθµική αύξηση έως και 10% σε χιλιάδες φαρµακευτικά 
σκευάσµατα. Σύµφωνα µε την τροπολογία, η τιµή των φαρµάκων θα προκύπτει από τον µέσο όρο δύο χωρών-µε-

λών της Ευρωζώνης, και όχι τριών χωρών της Ε.Ε., µε συνέπεια να αποκλείονται από την εξίσωση οι φτωχότερες χώρες µε 
τις χαµηλότερες τιµές. Έτσι, αν το φάρµακο είναι φθηνότερο από το νέο πλαφόν, θα αυξάνεται η τιµή του 10%, ενώ αν είναι 
ακριβότερο θα πέφτει η τιµή του 10%. Ο υπουργός Υγείας παραδέχεται πως υπήρξαν προειδοποιήσεις για µαζικές αποσύρσεις 
φαρµάκων, µε τη Ν∆ να σχολιάζει πως πρόκειται για δώρο εκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου να µην πραγµατοποιήσουν 
τις απειλές τους οι πολυεθνικές φαρµακοβιοµηχανίες. Με το νέο µέτρο, από τα 5.503 φάρµακα, τα 2.061 αυξάνονται, τα 2.014 
µειώνονται και 428 παραµένουν στάσιµα.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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Χ
ειρόγραφα και φωτο-
γραφίες του Γιώργου 
Σεφέρη, προσωπικά 
του αντικείµενα, 
έργα και αντικείµενα 
που ο ίδιος ο ποιη-

τής ζωγράφισε και πρωτότυπα έργα κο-
ρυφαίων Ελλήνων ζωγράφων που ε-
µπνεύστηκαν ή εµπνέονται από την 
ποίησή του περιλαµβάνει η µεγάλη έκ-
θεση που παρουσιάστηκε στο Τελλό-
γλειο Ίδρυµα Τεχνών του ΑΠΘ. Τίτ-
λος της, «Όταν το φως χορεύει, µιλώ δί-
καια. Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή 
του µέσα από τη ζωγραφική και τη φω-
τογραφία».

Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν 
την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου από τον 
δήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπου-
τάρη, για την πολιτική διάσταση του 
έργου του µεγάλου µας ποιητή µίλησε 
ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρ-
τσος, ενώ παρεµβάσεις έκαναν ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας, ο 
πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέ-
στι Βασίλης Παπαδόπουλος, η καθηγή-
τρια Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά και 
ο Τάκης Μαυρωτάς, διευθυντής του ει-
καστικού προγράµµατος του Ιδρύµατος 
Θεοχαράκη, που έχει και την επιµέλεια 
της έκθεσης.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι δανει-
σµένος από έναν στίχο του ποιητή από 
το «Τετράδιο Γυµνασµάτων Β΄» και πε-
ριλαµβάνει:

• Χειρόγραφα του Σεφέρη, τις πρώτες 
εκδόσεις του, το Νοµπέλ Λογοτεχνίας 
που του απονεµήθηκε το 1963, έργα και 
αντικείµενα (κολοκύθες, βότσαλα, ένα 
ξύλινο ερµάριο κ.ά.) που ο ποιητής έχει 
ζωγραφίσει.
• Ασπρόµαυρες φωτογραφίες που έ-
βγαλε ο Σεφέρης από την περίοδο των 
φοιτητικών του χρόνων στο Παρίσι έως 
τα τελευταία του ταξίδια στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
• Εικονογραφήσεις ποιηµάτων του από 
τους Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μό-
ραλη, Τάσσο και Γιάννη Ψυχοπαίδη.
• Έργα µεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών 
εµπνευσµένα από την ποίησή του, όπως 
των Σπύρου Βασιλείου, Νίκου Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, 
Τάσσου, Γιάννη Μόραλη, Παναγιώτη 
Τέτση, Χρίστου Καρά, Κώστα Τσόκλη, 
Σωτήρη Σόρογκα, Βάνας Ξένου.

Τα εκθέµατα είναι δανεισµένα από 
την Άννα Λόντου, το Μουσείο Μπε-
νάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, το Ίδρυµα 
Β. & Μ. Θεοχαράκη, το ΜΙΕΤ, το Ί-
δρυµα Τσαρούχη και το Μουσείο Βα-
σίλη και Ελίζας Γουλανδρή, το Momus, 
τις εκδόσεις Ίκαρος, καθώς και από τη 
συλλογή του Τελλογλείου, τη συλλογή 
Σ. Φέλιου, άλλους ιδιώτες συλλέκτες 
και τους συµµετέχοντες εικαστικούς 
δηµιουργούς.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την 1η 
Ιουνίου 2019 στο Τελλόγλειο Ίδρυµα 
Τεχ νών του ΑΠΘ.

Ο Γιώργος Σεφέρης 
σε πρώτο πλάνο

Γιώργος Κύρτσος, Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου 
µε τον πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος 
µε τον Τάκη Μαυρωτά.



αφιέρωμα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

FRANCHISE
Ένας θεσμός με διαχρονική αξία

Ε
ίναι σαφές πλέον πως το franchise είναι ένας θεσμός με διαχρονική συνεισφορά στην επιχειρηματικότητα και στην ανά-
πτυξη. Στηρίζει τη δημιουργία νέων και την ενδυνάμωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική δραστηριότητα, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και σε ευρύτερο, εθνικό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αξία της αγοράς franchise στην Ελλάδα εκτιμάται ότι σταθεροποιείται πάνω από τα 2 δισ. ευρώ 
(με βάση στοιχεία του 2017, απ’ όπου προκύπτει ότι οι δικαιοπάροχοι είναι 500 και 10.000 οι δικαιοδόχοι, ενώ οι εργαζό-

μενοι ανέρχονται σε 50.000). Προσδοκίες καλλιεργεί για το σύνολο της αγοράς η δυναμική του κλάδου εστίασης, ο οποίος κατέγραψε 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2018.
Με αφορμή την έκθεση ΚΕΜ Franchise, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 18 Μαρτίου 2019 στο Μεσογειακό Εκθεσι-
ακό Κέντρο (MEC) Παιανίας, η «Free Sunday» σας παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για την αγορά franchise στην Ελλάδα, αλλά και 
χρήσιμες συμβουλές, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποφύγουν κομβικά λάθη που… στοιχίζουν.
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F R A N C H I S E

Η 
αλήθεια είναι ότι όταν κά-
ποιος σκέφτεται να ανοίξει 
ένα κατάστηµα µιας αλυσίδας 
franchise, το πρώτο πράγµα 
που του έρχεται στο µυαλό 
είναι οι γνωστές αλυσίδες. Αν 

και ενδέχεται να αποτελεί µια καλή επένδυση και 
να περιέχει λιγότερα ρίσκα σε σχέση µε το άνοιγµα 
µιας νέας επιχείρησης, υπάρχουν κάποια σηµεία 
που πρέπει να προσέξουν κυρίως οι αρχάριοι, ώστε 
να µη ναυαγήσει η προσπάθειά τους προτού καν η 
επιχείρηση ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Πιο αναλυτικά, τα συχνότερα λάθη είναι:
1. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο 

και ενέργεια στη νέα του επιχείρηση. Το γεγονός 
ότι είναι ή θα γίνει νέος franchisee δεν σηµαίνει ότι 
θα έχει τα χέρια του ελεύθερα να κάνει ό,τι θέλει. 
Τα κέρδη δεν θα έρθουν ως διά µαγείας, µε λίγο 
κόπο και προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά θέµατα 
που θα πρέπει να διευθετηθούν, από γραφειοκρα-
τικά, π.χ. φόροι, µέχρι και τις διαφηµιστικές ενέρ-
γειες της επιχείρησης.

2. ∆εν αναζητά υποστήριξη από άλλους ιδιο-
κτήτες franchise. Στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων, όπως είναι ήδη γνωστό, παρέχεται κάποιου 
είδους βοήθεια από την εταιρεία franchise. Πολ-
λές φορές, όµως, αυτή η βοήθεια δεν είναι εξατο-
µικευµένη για την περίπτωση του νέου ιδιοκτήτη 
και την τοπική αγορά στην οποία ανήκει. Επιπλέον, 
κάποιες εταιρείες παραφουσκώνουν νούµερα και 
πληροφορίες, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον. 
Γι’ αυτό καλό θα ήταν ο ενδιαφερόµενος να έρθει 
σε επαφή µε άλλους τοπικούς franchisees στον ίδιο 
τοµέα και κοντά στην περιοχή του για ανταλλαγή 
συµβουλών και αλληλοϋποστήριξη.

3. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να δώσει έµφαση 
στην ουσία και όχι στις λεπτοµέρειες. Ως νέος ιδι-
οκτήτης, καλό είναι να προσέξει κάποιες λεπτο-
µέρειες όσον αφορά το νέο κατάστηµα, όπως π.χ. 
διαρρύθµιση χώρου και διακόσµηση. Είναι όµως 
ανώφελο να σπαταλάται ενέργεια σε µικρές λεπτο-
µέρειες, όπως π.χ. το χρώµα του χαλιού ή πόσες 
καρέκλες ακριβώς θα έχει το µαγαζί. Καλύτερα το 

ενδιαφέρον να επικεντρωθεί σε πιο σηµαντικές ε-
νέργειες, όπως π.χ. πρόσληψη και εκπαίδευση του 
κατάλληλου προσωπικού ή περιορισµός εξόδων.

4. ∆εν γίνεται επαρκής προώθηση της επιχεί-
ρησης. Ακόµα κι αν πρόκειται για συνεργασία µε 
γνωστή επωνυµία, θα χρειαστεί κάποιου είδους το-
πική διαφήµιση για το grand opening του µαγαζιού 
και µετέπειτα σε άλλες περιόδους ανάπτυξης, π.χ. 
γιορτή του πρώτου χρόνου λειτουργίας.

5. Θεωρείται απαραίτητος ένας εξειδικευµένος 
νοµικός και επιχειρηµατικός σύµβουλος.

Η σηµασία του marketing
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το marketing, καθώς µέσω 
αυτού το κοινό θα ενηµερωθεί για τη λειτουργία της 
επιχείρησης. Για να έχει όµως το επιθυµητό απο-
τέλεσµα θα πρέπει –αρχικά– ο franchisee να εξε-
τάσει ενδελεχώς την αγορά-στόχο. Οι πρώτες ερω-
τήσεις που θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του ως 
νέος ιδιοκτήτης καταστήµατος franchise είναι οι 
εξής: Ποια άτοµα απαρτίζουν την αγορά στην οποία 
στοχεύει και πώς συµπεριφέρονται ως καταναλω-
τές; Απευθύνεται σε καταναλωτές ή σε επιχειρή-
σεις; Σε ποια ηλικιακά γκρουπ στοχεύει; Ασφαλή 
συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν µέσα από 

έρευνες αγοράς και ερωτηµατολόγια που θα έχει 
ο ίδιος στο κατάστηµά του, ούτως ώστε να αποσπά 
πληροφορίες σχετικά µε το κοινό του και την αγο-
ραστική του συµπεριφορά.

Εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζει και η διαφήµιση 
σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί, για παράδειγµα, ο νέος 
ιδιοκτήτης καταστήµατος να λανσάρει ξεχωριστή 
τοπική ιστοσελίδα που θα φέρει την επωνυµία της 
επιχείρησης και την τοποθεσία/περιοχή του στο 
URL και στο κύριο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. 
Σύµφωνα µε γνώστες της αγοράς, οι τοπικές καµπά-
νιες marketing είναι πιο αποτελεσµατικές από τις 
γενικές, αφού αυξάνουν τις πιθανότητες για προ-
σέλκυση νέων πελατών οι οποίοι είναι κοντά στο 
κατάστηµα και πραγµατικά ενδιαφέρονται για την 
επιχείρηση.

Η έκθεση KEM Franchise
Σηµειώνεται ότι η διεθνής έκθεση KEM Franchise 
είναι το µοναδικό επιχειρηµατικό γεγονός διεθνούς 
εµβέλειας και, όπως κάθε χρόνο, θα συγκεντρώσει 
τα µεγαλύτερα ονόµατα γνωστών αλυσίδων από τον 
κλάδο του franchise.

Σύµφωνα δε µε τα επίσηµα στοιχεία, οι συµ-
µετέχουσες εταιρείες κλείνουν επιτόπου νέες συ-
νεργασίες, διευρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας τους και κερδί-
ζοντας το στοίχηµα για περαιτέρω ανάπτυξη. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι την τελευταία τετραετία υπο-
γράφηκαν µόνο από τους εκθέτες που συµµετείχαν 
στην έκθεση πάνω από 900 συµβάσεις, συνολικού 
ύψους αρχικής επένδυσης 120.000.000 ευρώ, επι-
βεβαιώνοντας την άποψη ότι κατά την περίοδο κρί-
σης το franchise αποτελεί τη λύση για όλους τους 
επίδοξους επιχειρηµατίες.

Ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή µερικές από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα παρουσιάσουν 
πρωτότυπα concepts και θα δώσουν τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες να διαλέξουν µέσα από µια µε-
γάλη ποικιλία το concept που τους ταιριάζει και θα 
τους εξασφαλίσει τη µελλοντική τους επαγγελµα-
τική σταδιοδροµία.

Οι πέντε… 
κακοτοπιές 

του 
αρχάριου



Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει ευκαιρίες επιχειρηµατι-
κότητας στους µελλοντικούς της συνεργάτες δηµιουρ-
γούντες τις συνθήκες για τις διεκδίκηση της επιτυχίας, 

βελτιώνοντας συνεχώς τους κυριότερους τοµείς λειτουργίας 
της που αφορούν την ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική, την 
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την υγιεινή και ασφάλεια 
των τροφίµων, την τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του πελάτη, 
τα συστήµατα logistics για την αποθήκευση και τον εφοδιασµό, 
την επικοινωνία και προώθηση των πωλήσεων και τα προγράµ-
µατα πιστότητας.  
Με βάση την σταθερότητα του επιχειρηµατικού – επενδυτικού της 
πλάνου, η ΑΒ επενδύει µέσα από το δίκτυο καταστηµάτων franchise 
σε ικανούς ανθρώπους, καλλιεργώντας το έδαφος για µία ισότιµη 
και δυνατή συνεργασία, όπου οι franchisees  αντιµετωπίζονται ως 
συνεργάτες-επιχειρηµατίες. 
Το σύστηµα δικαιόχρησης που προτείνει η ΑΒ Βασιλόπουλος 
βασίζεται στη λειτουργία 2 µοντέλων καταστήµατος, του AB Food 
Market και του ΑΒ Shop & Go.

AB SHOP & GO: ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
Τα ΑΒ Shop & Go αποτελούν µία λύση οικονοµική και ποιοτική 
που βρίσκεται ένα βήµα από τα σπίτια των πελατών αλλά και µέσα 
στην καρδιά τους! 
Χωροθετούνται σε πυκνοκατοικηµένες γειτονιές αστικών κέ-
ντρων ή σε σηµεία µεγάλης συγκέντρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ηµέρας, όπως σταθµοί µέσων Μαζικής Μεταφοράς, σηµεία 

πυκνής συγκέντρωσης χώρων εργασίας, σχολεία κτλ. Προ-
σφέρουν υψηλό επίπεδο προσωπικής εξυπηρέτησης και µεγά-
λη ευκολία αγορών. Ο χώρος πώλησης είναι από 120 τ.µ. έως  
200 τ.µ., χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ένας επιθυµητός µικρός 
χώρος αποθήκης.
Η επιτυχηµένη αυτή συνταγή αναπτύσσεται πλέον µέσω franchise 
σε ακόµα περισσότερες γειτονιές σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσα-
λονίκη.

ΑΒ FOOD MARKET:  ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Το σήµα AB Food Market διαθέτει τον φιλικό και οικείο χαρα-
κτήρα ενός επώνυµου, µέσης έκτασης καταστήµατος, στο οποίο 
οι καταναλωτές µπορούν να βρουν µεγάλη ποικιλία προϊόντων, 
άριστης ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιµές προσιτές για όλους. 
Ο χώρος πώλησης είναι από +/- 300 τ.µ. έως 600 τ.µ., χωρίς να 
συµπεριλαµβάνεται ο χώρος αποθήκης. Σηµαντική προϋπόθεση 
επιτυχίας είναι η ύπαρξη του χώρου στάθµευσης µε τουλάχιστον 
20-25 θέσεις, και να βρίσκεται σε πόλεις και κωµοπόλεις της 
επαρχίας, καθώς και τουριστικά κέντρα µεγάλης συγκέντρωσης 
παραθεριστών και µεγάλης εποχικής διάρκειας.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΑΒ υποστηρίζει την αρχική επένδυση ενός νέου καταστήµα-
τος ΑΒ Food Market µέχρι του ποσού των 250.000€ (100.000€ για 
το ΑΒ Shop & Go), που αφορά στην επένδυση του τεχνολογικού 

εξοπλισµού του καταστήµατος. Ο συνεργάτης από την πλευρά του 
διαθέτει το υπόλοιπο αρχικό κεφάλαιο, την ευχάριστη προσωπι-
κότητά του και πολλή όρεξη για δουλειά. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΒ
Οι συνεργάτες franchisees επενδύουν σε ένα όνοµα ισχυρό, 
το οποίο συνδέεται στη συνείδηση και το µυαλό των κατανα-
λωτών µε έννοιες όπως η ποικιλία και η ποιότητα των προϊό-
ντων, η εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία. Το πλήρες σχέδιο πα-
ροχών περιλαµβάνει χειροπιαστά πλεονεκτήµατα όπως, µετα-
ξύ άλλων, αρχική και συνεχή εκπαίδευση, διαρκή και συνεπή 
τροφοδοσία και ανεφοδιασµό, εµπορική στρατηγική, ισχυρή 
δυναµική ανάπτυξης και πολύχρονη εµπειρία, την καλύτερη 
τεχνογνωσία στο αντικείµενο της διαχείρισης και των πωλή-
σεων Super Markets στον ελληνικό χώρο και φυσικά ισχυρή 
δυναµική ανάπτυξης.
Το µοντέλο συνεργασίας AB Food Market κατέχει υψηλή θέση 
στις δραστηριότητες επέκτασης της εταιρείας. ∆εν είναι τυχαίο 
ότι το δίκτυο καταστηµάτων franchise αριθµεί µέχρι στιγµής 104 
καταστήµατα (75 µε το σήµα ΑΒ Food Market και 29 µε το σήµα 
ΑΒ Shop&Go), εντάσσεται οργανικά µαζί µε τα 298 εταιρικά κα-
ταστήµατα και τα 16 Cash & Carry, καθώς και  47 πιλοτικά µε το 
σήµα Shop & Go σε συνεργασία µε την Coral (Shell) συµβάλλο-
ντας έτσι σηµαντικά στην επέκταση της αλυσίδας, αυξάνοντας 
ακόµα περισσότερο τον αριθµό των σηµείων πώλησης σε πα-
νελλαδικό επίπεδο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με θεµέλιο το ισχυρό όνοµα, τα 80 χρόνια διαρκούς και επιτυχηµένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, την υψηλή τεχνογνωσία, την άρτια οργάνω-
ση, τις σηµαντικές υποδοµές και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει µε προµηθευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί 

αξιόπιστη επιλογή συνεργασίας τόσο για επιχειρηµατίες του κλάδου όσο και για νέους επενδυτές.
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Τ
ην ανάγκη ένταξης των 
εταιρειών που αναπτύσ-
σονται µε το σύστηµα 
franchise στα προγράµ-
µατα του ΕΣΠΑ επιση-
µαίνει σε επιστολή του 
προς την κυβέρνηση ο 
πρόεδρος του Περιφε-

ρειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου Αττι-
κής, Βασίλης Κορκίδης.

Ειδικότερα, ο κ. Κορκίδης τονίζει το γεγο-
νός ότι το franchise είναι ένας θεσµός µε δι-
αχρονική συνεισφορά στην επιχειρηµατικό-
τητα και την ανάπτυξη. Κι αυτό γιατί στηρίζει 
τη δηµιουργία νέων και την ενδυνάµωση υφι-
στάµενων επιχειρήσεων, τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονοµική δραστηριότητα, 
τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και 
σε ευρύτερο, εθνικό επίπεδο.

Σε µια εποχή όπου το µείζον ζητούµενο για 
την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας είναι η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας, το franchise προ-
σφέρει στις επιχειρήσεις ένα πολύτιµο εργα-
λείο. Τους παρέχει ένα όχηµα για να διεισδύ-
σουν σε νέες αγορές και να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους στο εξωτερικό, µε έναν τρόπο 
που απαιτεί λιγότερα κεφάλαια και χαρακτη-
ρίζεται από περιορισµένο επιχειρηµατικό κίν-
δυνο, ώστε αυτές να εξελιχθούν σε βιώσιµες 
επιχειρήσεις.

Σύµφωνα µε τον κ. Κορκίδη, η δυνατότητα 
αυτή έχει κρίσιµη σηµασία σήµερα, που οι ε-
πιχειρήσεις έχουν µεν την ανάγκη να διευρύ-
νουν τον ζωτικό τους χώρο εκτός Ελλάδας, α-
ντιµετωπίζουν όµως τεράστιες δυσκολίες στο 
να αντλήσουν την απαιτούµενη χρηµατοδό-
τηση. Αντίστοιχα οφέλη, ωστόσο, παράγει και 
για τους franchisees, τους δικαιοδόχους, που 
είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα µε-
σαίες και µικρές επιχειρήσεις. Τους επιτρέπει 
να συνδεθούν µε ένα οργανωµένο δίκτυο, να 
αποκτήσουν τεχνογνωσία και οργάνωση, να α-
ξιοποιήσουν τη φήµη και το κύρος επώνυµων 
προϊόντων. Κατ’ επέκταση, ιδρύονται µέσα σε 
ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο τους κατα-
τάσσει στην επιχειρηµατικότητα «ευκαιρίας» 
και όχι «ανάγκης».

∆εδοµένου και του µεγέθους της αγοράς 
franchise στην Ελλάδα, αποτελεί «επιτακτική 
ανάγκη η απρόσκοπτη ένταξη των εν λόγω επι-
χειρήσεων στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, καθώς 
η εξαίρεσή τους είναι άδικη και αντίθετη µε 
τις αρχές της ίσης ευκαιρίας και του υγιούς α-
νταγωνισµού».

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση, η νέα Προγραµµατική Περίοδος 
του ΕΣΠΑ 2021-2027 προσφέρει τα κατάλληλα 
εργαλεία για την πολύπλευρη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων. Το ΠΕΣ Αττικής επιση-
µαίνει µια σειρά από πεδία στα οποία µπορεί 
να υπάρξει έµπρακτη βοήθεια, ως ακολούθως:

• Στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, µέσω 
σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

• Στην αναβάθµιση του στελεχιακού δυ-
ναµικού, µέσω διά βίου (lifelong) κατάρτισης 
και εκπαίδευσης σε καίριους τοµείς της σύγ-
χρονης επιχειρηµατικής δράσης.

• Στη βελτίωση της διαχείρισης πόρων.
• Στην υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων και 

στρατηγικών, µέσω προγραµµάτων κρατικών ε-
νισχύσεων, που θα υποβοηθήσουν την επεν-
δυτική δράση.

«Για το ΠΕΣ Αττικής, η έµπρακτη στήριξη 

της εγχώριας επιχειρηµατικότητας αποτελεί 
µονόδροµο για τη βελτίωση του οικονοµικού 
περιβάλλοντος στη µεταµνηµονιακή περίοδο 
και, ιδιαίτερα, ενόψει της αβεβαιότητας που 
δηµιουργείται λόγω των τριπλών εκλογών» ε-
πισηµαίνει ο κ. Κορκίδης και συµπληρώνει ότι 
«η αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλει-
ψης ρευστότητας θα πρέπει να είναι κεντρική 
µέριµνα όλων. Οφείλουµε να αξιοποιήσουµε µε 
γόνιµο τρόπο όλα τα εργαλεία τα οποία είναι 
στη διάθεσή µας».

Σηµειώνεται ότι η επιστολή του κ. Κορκίδη 
εστάλη στον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, κ. Ι. ∆ραγασάκη, στον αναπληρωτή υπουργό 
Βιοµηχανίας, κ. Στ. Πιτσιόρλα, στον υφυπουργό 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Στ. Γιαννακίδη, 
και στον γενικό γραµµατέα Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή, κ. ∆. Αυλωνίτη.

Το κόστος
Το κόστος είναι ίσως ο σηµαντικότερος παρά-
γοντας που θα πρέπει κάποιος να λάβει σοβαρά 
υπόψη προτού ανοίξει ένα κατάστηµα µέσω 
franchise. Στο κεφάλαιο αυτό συµπεριλαµβά-
νεται το αρχικό κόστος επένδυσης αλλά και το 
κόστος λειτουργίας της επιχείρησης µέσα στα 
πρώτα 2-3 χρόνια.

Το αρχικό κόστος επένδυσης σε franchise 
συνήθως περιλαµβάνει:

• Κόστος αγοράς ή ενοικίασης καταστήµατος
• Έπιπλα και εξοπλισµό καταστήµατος
• Αποθέµατα/στοκ προϊόντων
• Λειτουργικά έξοδα, όπως ρεύµα, νερό κ.ά.
• Άλλες προµήθειες
Ωστόσο, για τη διατήρηση και ανάπτυξη της 

επιχείρησης υπάρχουν κι άλλα λειτουργικά 
έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως 
π.χ. µισθοί και διαφηµιστικά έξοδα. Επίσης, 
σε αρχικό στάδιο, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να 
αποταθεί και σε τρίτους, όπως προµηθευτές, 
σχεδιαστές, διακοσµητές, ελεγκτές κ.ά.

Συνοπτικά, αν κάποιος αγοράσει µια επι-
χείρηση franchise, θα πρέπει να λάβει υπόψη:

• Το κόστος εύρεσης τοποθεσίας (µεσιτικά 
έξοδα και έξοδα έρευνας αγοράς, π.χ. συνερ-
γασία µε εταιρείες ερευνών και ειδικούς συµ-
βούλους).

• Την πιθανή πληρωµή του «αέρα», τόσο από 
τον ιδιοκτήτη όσο και από τον ενοικιαστή, εάν 
πρόκειται για επιχείρηση λιανικού εµπορίου.

• Την πληρωµή εγγύησης. Τόσο ο ιδιοκτή-
της του υποστατικού όσο και οι δηµόσιες υπη-
ρεσίες, όπως ΟΤΕ και ∆ΕΗ, θα ζητήσουν την 
καταβολή εγγύησης.

• Τις εξοφλήσεις ελεύθερων επαγγελµα-
τιών: αµοιβές αρχιτέκτονα, πολιτικών µηχανι-
κών, άλλων επαγγελµατιών σε περίπτωση που 
το ακίνητο δεν είναι αδειοδοτηµένο για τον 
τοµέα όπου θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

• Κόστη ανακαίνισης/ανακατασκευής.
Επίσης, αν το κατάστηµα είναι έτοιµο προς 

χρήση, θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε τα 
ακόλουθα:

• Κόστος ασφάλισης
• Κόστος αποθέµατος/στοκ
• Κόστη µηχανογράφησης
• Κόστη grand opening
• Κεφάλαιο κίνησης για τη λειτουργία και 

τα έξοδα της επιχείρησης µέσα στα επόµενα 
2-3 χρόνια.

Απαραίτητη 
η ένταξη 
εταιρειών 

franchise στα 
προγρά��ατα 

ΕΣΠΑ
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Την αγορά του franchise περιγράφει 
στην FS ο ∆ηµήτρης Ραµαντζάς, πρό-
εδρος της Επιτροπής Franchise του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Α-
θηνών, ο οποίος µας εξηγεί ότι το 

franchising διακρίνεται από εξαιρετικά πλεονεκτή-
µατα για όσους διαθέτουν ένα «γερό» concept και 
επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα δυνατό δίκτυο.

Πώς διαµορφώνεται η αγορά του franchise στην 
Ελλάδα;
Με περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις οι ο-
ποίες δεν επέζησαν τα τελευταία πέντε έτη και µε 
την ανεργία να καλπάζει σε ρυθµούς άνω του 30%, 
οι οργανωµένες αλυσίδες franchise συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται µε σταθερούς ρυθµούς, παρέχοντας 
συνεχή υποστήριξη και εγγυηµένες διαδικασίες που 
διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των δικτύων τους. Από 
τη µια µεριά, δηλαδή, την τελευταία πενταετία ιδρύ-
θηκαν περισσότερες από 160.000 επιχειρήσεις µε 
εξαιρετικά µεγάλα ποσοστά θνησιµότητας (8 στις 
10 επιχειρήσεις να κλείνουν µέσα στα πέντε πρώτα 
χρόνια της ζωής τους) και από την άλλη εµφανίστη-
καν αρκετά πρωτοποριακά concepts και ξεκίνησαν 
εκατοντάδες νέα καταστήµατα franchise. Παρατη-
ρείται µια συγκέντρωση της επιχειρηµατικότητας 
στον κλάδο του franchising, κυρίως ως διέξοδος στην 
κρίση (δηλαδή «αγορά» θέσης εργασίας / επιχειρη-
µατικότητα ανάγκης κ.λπ.) και λιγότερο ως αξιοποί-
ηση των ευκαιριών που πηγάζουν µέσα από αυτήν 
(δηλαδή επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας), καθώς τρεις 
στους τέσσερις ανοίγουν µια επιχείρηση franchise 
για να αποφύγουν την ανεργία, διαβλέποντας (και 
ελπίζοντας) ταυτόχρονα σε επιχειρηµατική ευκαι-
ρία και καλύτερες προοπτικές.

Ποια θέµατα αντιµετωπίσατε και τι πετύχατε 
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Επιτρο-
πής Franchise του Επαγγελµατικού Επιµελητη-
ρίου Αθηνών;
Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά το franchise 
εκπροσωπείται σε θεσµικό επίπεδο µέσω του Επαγ-
γελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ). Πρόκει-
ται για την Επιτροπή Franchise, της οποίας έχω την 

τιµή να προΐσταµαι. Ως γεγονός και µόνο αποτελεί µια 
µεγάλη επιτυχία του κλάδου και όλων όσοι απασχο-
λούνται σε αυτόν σαν franchisors ή σαν franchisees. 
Το ΕΕΑ παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες-ε-
ξυπηρέτηση, καθώς επίσης συµβουλεύει και οργα-
νώνει συστηµατικά και ολοκληρωµένα τις παροχές 
του προς τις επιχειρήσεις-µέλη του. Η ανέλιξη του 
franchise και η καταπολέµηση όλων των εµποδίων 
που στέκονται τροχοπέδη στην επιτυχία του ήταν 
και παραµένει ο πρώτος µας στόχος. Πιστοί στις δε-
σµεύσεις µας, έχουµε προχωρήσει σε παρεµβάσεις 
προς τα υπουργεία Εµπορίου και Ανάπτυξης για τον 
τόσο άδικο και αθέµιτο αποκλεισµό µας από τα προ-
γράµµατα ΕΣΠΑ. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια 
που, ευτυχώς, έχει βρει, τουλάχιστον, ανοιχτές πόρ-
τες διαλόγου, ευελπιστούµε και στο θετικό αποτέ-
λεσµα. Ταυτόχρονα, εργαζόµαστε για την οργάνωση 
του κλάδου, µε βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρό-
τυπα, σε επίπεδο εξωστρέφειας (συµµετοχή σε εκ-
θέσεις, συνεργασία µε επιµελητήρια του εξωτερικού 
κ.λπ.), στρατηγικών συµµαχιών, χτίσιµο συνεργα-
σιών µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων, και παρέ-
χουµε νοµικές-λογιστικές-αναπτυξιακές συµβουλές 
στα µέλη µας (mentoring).

Ποια προβλήµατα εντοπίζετε στην αγορά;
Η µείωση της καταναλωτικής δαπάνης έφερε στην 
επιφάνεια τα παγόβουνα των αδυναµιών αρκετών δι-
καιοπαρόχων, τα οποία εστιάζονται σε δυο τοµείς: α) 
την οργανωτική αδυναµία τους, µε ελλιπείς έως ανύ-
παρκτες υποδοµές, και β) την έλλειψη ικανότητας 
να αναβαθµίσουν το concept και ειδικά σε κλάδους 
όπου διαδραµατίζονται σοβαρές εξελίξεις. Παρατη-
ρήθηκε, λοιπόν, το φαινόµενο κατάρρευσης αρκετών 
µικρών δικτύων, οι επιχειρηµατίες των οποίων είχαν 
–θεωρητικά τουλάχιστον– στο πλάνο τους τη δηµι-
ουργία υποδοµών µε σκοπό την υποστήριξη και ε-
ξυπηρέτηση των συνεργατών τους. Κάθε δίκτυο που 
αριθµεί 5 µε 10 σηµεία οφείλει να διασφαλίσει τα ε-
λάχιστα, όπως: επάρκεια διαδικασιών και υποδοµών 
logistics, µε σκοπό την ύπαρξη αποθεµάτων και την 
ικανότητα τροφοδοσίας των δικαιοδόχων, οργανωτική 
υποδοµή, αν µη τι άλλο µε τις ελάχιστες θέσεις, που 
να καλύπτουν τις ανάγκες υποστήριξης, marketing, 

επιθεωρητών δικτύου κ.λπ. Εν κατακλείδι, οι βασι-
κές αιτίες που οδηγούν στην κατάρρευση κάποιων 
δικτύων franchise αποτελούν έναν συνδυασµό ελ-
λιπούς οργάνωσης, χαµηλής επιχειρηµατικής ικα-
νότητας, αδυναµίας σχεδιασµού και εφαρµογής δι-
αρθρωτικών αλλαγών και γρήγορης ανάπτυξης που 
δεν ακολουθείται από τις ελάχιστες επενδύσεις εκ 
µέρους των δικαιοπαρόχων.

Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας για το 2018 και το 2019;
Το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης για το 
franchise όσο και ενάρξεις αρκετών καταστηµάτων, 
µε ελαφρώς ανοδικές τάσεις σε σχέση µε 2017. Επί-
σης, είναι φανερή η αυξητική τάση κατά το πρώτο 
τρίµηνο του έτους, γεγονός που τεκµηριώνει την αι-
σιοδοξία ότι το 2019 θα «κλείσει» ελαφρώς ανοδικά 
σε σχέση µε το 2018.

Τι ισχύει στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης και 
ποιες οι διαφορές σε σχέση µε την ελληνική αγορά;
Οι συµβάσεις franchise έχουν αναδειχθεί ως το συµ-
βατικό µοντέλο που χαίρει ιδιαίτερης προτίµησης 
από τους επιχειρηµατίες ανά τον κόσµο. Άλλωστε κάτι 
τέτοιο ήταν αναµενόµενο, αφού ειδικά η ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω franchise 
δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηµατία να δια-
δώσει και να εκµεταλλευτεί εµπορικά το σύστηµά 
του σε εθνικό επίπεδο, αλλά ακόµα και στο εξωτε-
ρικό, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, οπότε, εφόσον η 
επέκταση αυτή συντελείται µε προσεκτικά και αργά 
βήµατα, επιφέρει την επιθυµητή επιτυχία. Ήδη εδώ 
και αρκετά χρόνια ο θεσµός του franchising έχει 
γίνει αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης σε αρκετές 
χώρες, µε κυριότερα παραδείγµατα αυτά των ΗΠΑ 
και του Καναδά, όπου η εµφάνιση και ανάπτυξη του 
franchise υπήρξε ραγδαία. Περαιτέρω, και σε άλλες 
χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Γαλλία, 
το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ρουµανία, η Αλβανία κ.λπ., 
το franchising χαίρει ιδιαίτερης ρύθµισης προς α-
ντιµετώπιση και καλύτερη επίλυση των αναπόφευ-
κτων προβληµάτων. Σε αυτό το σηµείο, τώρα πε-
ρισσότερο παρά ποτέ, πρέπει να δηµιουργήσουµε 
το κατάλληλο πεδίο υγιούς ανάπτυξης, διατήρησης 
και εξέλιξης του θεσµού του franchise. Για να πε-
τύχουµε, είναι αναγκαία η δραστική επέµβαση του 
νοµοθέτη, ειδικά για το franchise, ώστε να διασφα-
λιστούν οι εµπορικές συναλλαγές και το κλίµα υ-
γιούς συνεργασίας που θα πρέπει να τις διαπνέει.

Τι θα συστήνατε σε κάποιον ο οποίος ενδιαφέ-
ρεται να ανοίξει ένα κατάστηµα µέσω franchise;
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο θεσµός του franchise είναι 
η πλέον υγιής και αµοιβαία επαγγελµατική σχέση. 
Αποτελεί ένα εξαιρετικό δίπολο αλληλεπίδρασης µε 
τεράστια οφέλη και για τις δύο πλευρές. ∆εν είναι 
άλλωστε τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
υγιών επιχειρήσεων είναι αυτές που δραστηριοποι-
ούνται µε το συγκεκριµένο σύστηµα. Σε κάθε περί-
πτωση, το franchising αποδεικνύεται η πλέον σί-
γουρη επιλογή για όσους αναζητούν ασφάλεια και 
δεσµεύονται να συµµετέχουν ενεργά στην επιχεί-
ρησή τους. ∆ιακρίνεται από εξαιρετικά πλεονεκτή-
µατα για όσους διαθέτουν ένα «γερό» concept και 
επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα δυνατό δίκτυο. Ο 
υποψήφιος franchisee θα πρέπει να ανακαλύψει το 
σωστό και διαχρονικό προϊόν/υπηρεσία, να ελέγξει 
την τεχνογνωσία, τους ικανούς συνεργάτες, τις απα-
ραίτητες υποδοµές και πάνω απ’ όλα το όραµα της 
µητρικής εταιρείας για ανάπτυξη µε ηθικές αρχές 
και αξίες.

∆ηµήτρης Ραµαντζάς, 
πρόεδρος της 
Επιτροπής Franchise 
του Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών 

«Το franchising 
είναι η σίγουρη 
επιλογή για 
όσους αναζητούν 
ασφάλεια»
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Ο
ι επιλογές που µπορεί να έχει 
ένας επίδοξος ιδιοκτήτης και 
συνεργάτης franchise είναι 
πολλές και συχνά είναι δύ-
σκολο να επιλέξει µια συµ-
φέρουσα συνεργασία που να 

του αρµόζει. Υπάρχουν όµως κάποια βασικά 
βήµατα ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος και να 
αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Το αρχικό κόστος επένδυσης µαζί µε το κό-
στος συντήρησης της επιχείρησης είναι από 
τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που θα πρέ-
πει να λάβει κάποιος υπόψη πριν προχωρήσει 
σε κάποια συνεργασία. Αυτό το ποσό συµπερι-
λαµβάνει το αρχικό κόστος επένδυσης και αγο-
ράς υποκαταστήµατος, το αρχικό στοκ/έξοδα α-
ποθήκης, καθώς και το ποσό του τρεχούµενου 
κεφαλαίου που θα χρειαστεί να διατεθεί για τη 
λειτουργία της επιχείρησης.

Στις πλείστες περιπτώσεις το αρχικό κόστος 
αγοράς και επένδυσης κυµαίνεται από 15.000 
ευρώ έως 30.000 ευρώ στην ελληνική αγορά, 
αλλά το κόστος αυτό δεν συµπεριλαµβάνει τα 
έξοδα συντήρησης της επιχείρησης ανά µήνα. 
Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να υπολογιστούν όλα 
προτού ο ενδιαφερόµενος καταλήξει σε συνερ-
γασία, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα ρευστό-
τητας και τελικά ο ιδιοκτήτης βγει ζηµιωµένος.

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο χρόνος που 
µπορεί να διαθέσει ο νέος ιδιοκτήτης. Αν και 
δεν είναι απαραίτητο να δουλεύει περισσότερο 
από 8 ώρες την ηµέρα, υπάρχουν κάποιοι το-
µείς όπου θα πρέπει να είναι παρών τουλάχι-
στον 5 ώρες την ηµέρα.

Σχεδόν όλες οι εταιρείες και ιδιαίτερα οι µε-
γάλες αλυσίδες παρέχουν κάποια γενική υπο-
στήριξη στον νέο ιδιοκτήτη, π.χ. βοήθεια στον 
τοµέα της προώθησης. Ωστόσο, δεν παρέχουν 
όλες οι εταιρείες τον ίδιο βαθµό υποστήριξης 
και καθοδήγησης. Προτού συνεργαστεί, λοιπόν, 
κάποιος µε µια γνωστή αλυσίδα, καλό είναι να 
επικοινωνήσει µε τα στελέχη της εταιρείας, για 

να διαπιστώσει σε ποιους τοµείς προσφέρουν 
καθοδήγηση και υποστήριξη και σε ποιους το-
µείς θα πρέπει να δουλέψει µόνος του, χωρίς 
κάποια εξωτερική βοήθεια.

Ένας παράγοντας που δεν λαµβάνουν πολ-
λοί ιδιοκτήτες franchise υπόψη είναι η µελ-
λοντική κατάληξη της franchise επιχείρησής 
τους, και αυτό είναι λάθος. Έχει σκοπό π.χ. να 
τη δουλέψει 2-3 χρόνια ή αναλόγως της πορείας 
και των κερδών (ή ζηµιών) που θα του φέρει; 
Έχει σκοπό να την αφήσει στα παιδιά του ή σε 
κάποιον συγγενή ή να την πουλήσει σε κάποια 
χρόνια σε άγνωστο; Το να έχει καθοριστεί η 
στρατηγική εξόδου του θα βοηθήσει τον εν-
διαφερόµενο να κάνει µια πιο σωστή επιλογή 
όσον αφορά τον τοµέα όπου θα δραστηριοποι-
ηθεί, καθώς και την επίτευξη των στόχων του 
τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα.

Η επιλογή του κατάλληλου τοµέα
Υπάρχουν εκατοντάδες τοµείς και ευκαιρίες 
franchise στην αγορά, από γνωστά εστιατόρια 
fast food µέχρι επισκευές ηλεκτρονικών συ-
σκευών. Καθεµία από αυτές έχει τα δικά της χα-

ρακτηριστικά και περιθώριο κέρδους, το οποίο 
φυσικά κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί, αφού 
µερικές φορές η επικείµενη επιτυχία ή αποτυ-
χία είναι απρόβλεπτη.

Πριν από την επιλογή, λοιπόν, του τοµέα 
όπου θα δραστηριοποιηθεί κάποιος, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Επιλογή ενός τοµέα που ταιριάζει µε τα ταλέ-
ντα και τις ικανότητες του ιδιοκτήτη. Μπορεί να 
ακούγεται δεδοµένο, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί 
που πέφτουν στην παγίδα να ασχοληθούν µε κά-
ποιον τοµέα που δεν τους εκφράζει, αλλά είναι 
της µόδας και φαίνεται να είναι κερδοφόρος.
2. Τοπική έρευνα αγοράς. Η εταιρεία µε την 
οποία θα συνεργαστεί κάποιος µπορεί να του 
παρέχει κάποια γενικά στοιχεία αγοράς, αλλά 
θα πρέπει να κάνει και τη δική του εξειδικευ-
µένη έρευνα σε τοπικό επίπεδο.
3. Επένδυση σε τοµέα µε χαµηλό ανταγωνισµό. 
Ο ανταγωνισµός είναι πολύ σηµαντικός όταν κά-
ποιος επιλέγει να ασχοληθεί µε συγκεκριµένο 
τοµέα, αφού είναι αυτός που είτε θα τον κάνει 
να ξεχωρίσει είτε θα τον βγάλει νοκ άουτ. Υ-
πάρχουν πασίγνωστες παγκόσµιες αλυσίδες µε 
όνοµα και ιστορία, αλλά εάν υπάρχουν πολλοί 
άλλοι franchise ιδιοκτήτες στην περιοχή στον 
ίδιο τοµέα, µάλλον δεν θα επέλθουν τα επιθυ-
µητά αποτελέσµατα. Υπάρχουν κάποιοι τοµείς 
που είναι σχεδόν σε κορεσµό σε πολλές περιο-
χές, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν αυξηµένη ζήτηση 
αλλά λίγη προσφορά.
4. Επένδυση σε επιχείρηση µε χαµηλό κόστος. 
Πέρα από τα στοιχεία της αγοράς και τον αντα-
γωνισµό, είναι σηµαντικό ο ενδιαφερόµενος 
να εστιάσει σε µια επιχείρηση franchise που 
δεν χρειάζεται υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης 
και έχει υψηλά περιθώρια κέρδους, π.χ. µέχρι 
30.000 αρχικό κόστος επένδυσης. Θα πρέπει ε-
πίσης να συνυπολογιστούν λειτουργικά έξοδα 
και franchise fees που καταβάλλονται στη συ-
νεργαζόµενη εταιρεία, οπότε καλό είναι ο νέος 
επιχειρηµατίας να µη ρισκάρει πολλά αρχικά και 
καταλήξει µε ζηµιά παρά µε κέρδος.

Τα βή�ατα 
για �ια 
σωστή 
επιλογή
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Σ
ταδιακή ανάπτυξη, αναδιάταξη και 
εισαγωγή νέων ισχυρών δικτύων 
σηµατοδοτούν το νέο τοπίο στην 
αγορά του franchise, επανακα-
θορίζοντας το σκηνικό και το α-
νταγωνιστικό πλαίσιο στον χώρο.

Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του 
Franchise Success που πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε τους ειδικούς συµβούλους της 
Franchise Co, όσον αφορά τον κλάδο της Εκ-
παίδευσης και της Προσωπικής Φροντίδας, πα-
ρουσιάζεται µείωση στο δείγµα του συνολικού 
αριθµού των αλυσίδων, ενώ αύξηση συνεχίζει 
να παρουσιάζει η Εστίαση και η κατηγορία των 
Τροφίµων-Ποτών.

Την ίδια στιγµή ο κλάδος των Υπηρεσιών πα-
ρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις, γεγονός που 
παρατηρείται και στη Λιανική, ενώ µικρή αύξηση 
παρατηρείται στον κλάδο του Οικιακού Εξοπλι-
σµού, που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των 
shops-in-shop και των corners.

Βασικές πληροφορίες 
Σε κάθε περίπτωση, το franchising αποτελεί ένα 
ασφαλές καταφύγιο για το ξεκίνηµα στον επι-
χειρηµατικό στίβο. Ωστόσο, λίγοι έχουν πλήρη 
και ακριβή ενηµέρωση σχετικά µε τη συγκεκρι-
µένη αγορά. Ας πάρουµε, λοιπόν, τα πράγµατα 
από την αρχή…

Οι συµφωνίες δικαιόχρησης (franchising) α-
φορούν την προώθηση και πώληση προϊόντων ή 
και υπηρεσιών µε βάση συγκεκριµένη επιχειρη-
µατική µέθοδο που παραχωρείται από τον δικαι-
ούχο της µεθόδου (δικαιοπάροχος), µε ό,τι αυτή 
περιλαµβάνει, στον εφαρµοστή αυτής (δικαιοδό-
χος). Η επιχειρηµατική αυτή µέθοδος περιλαµ-
βάνει, ιδίως, την παραχώρηση άδειας εκµετάλ-
λευσης εµπορικών σηµάτων, διακριτικών τίτλων 
και τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εµπορι-
κής ή και τεχνικής συνδροµής στον δικαιοδόχο 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

Βασική υποχρέωση του δικαιοδόχου είναι 
να προωθήσει τις πωλήσεις των προϊόντων του 
συστήµατος, σύµφωνα µε τη µέθοδο marketing 
του δικαιοπαρόχου. Αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, επιµέρους υποχρεώσεις που αφορούν 
τη µέθοδο και τον τρόπο διεξαγωγής των πω-
λήσεων, τη διαµόρφωση του καταστήµατος και 
τη διαφήµιση, ώστε να διασφαλίζονται µε οµοι-
όµορφο τρόπο η ταυτότητα και η φήµη του δι-
κτύου δικαιόχρησης.

Οι συµφωνίες δικαιόχρησης φέρουν τα χα-
ρακτηριστικά κάθετης συµφωνίας µεταξύ επιχει-

ρήσεων, αφού ρυθµίζουν την πώληση και αγορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών µεταξύ επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. χονδρεµπόριο, λια-
νεµπόριο). Στον βαθµό που οι συµφωνίες αυτές 
περιλαµβάνουν περιορισµούς αναφορικά µε τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται, ελέγ-
χονται ως προς τη συµβατότητά τους µε τους κα-
νόνες ελεύθερου ανταγωνισµού, µε τον ίδιο τρόπο 
όπως όλες οι κάθετες συµφωνίες.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο καθορισµός της 
τιµολογιακής πολιτικής του δικαιοδόχου από τον 
δικαιοπάροχο συνιστά πρόδηλο περιορισµό του 
ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, είναι εξ αντι-
κειµένου παράβαση που επισύρει κυρώσεις σύµ-
φωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, 
υπάρχουν και κάποιοι έµµεσοι τρόποι καθορι-
σµού και ελέγχου εφαρµογής της τιµολογιακής 
πολιτικής του δικαιοδόχου, όπως είναι ο καθο-
ρισµός περιθωρίου κέρδους του δικαιοδόχου, ο 
καθορισµός ανωτάτου επιπέδου έκπτωσης που 
µπορεί να χορηγήσει ο δικαιοδόχος από ένα κα-
θορισµένο επίπεδο τιµών, η εξάρτηση χορήγησης 
από τον δικαιοπάροχο εκπτώσεων ή επιστροφής 
δαπανών προώθησης από την τήρηση συγκεκρι-
µένου επιπέδου τιµών.

Επίσης, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής 
µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των α-
νταγωνιστών, αλλά και η επιβολή κυρώσεων, κα-
θυστέρηση ή αναβολή παραδόσεων προϊόντων 
από τον δικαιοπάροχο ή ακόµα και η καταγγελία 
συµβάσεων σε συνάρτηση µε την τήρηση συγκε-
κριµένου επιπέδου τιµών.

Συµβατικοί όροι που προβλέπουν την πα-
ροχή στον δικαιοδόχο από τον δικαιοπάροχο 
καταλόγου συνιστώµενων ή προτεινόµενων ή α-
νώτατων τιµών είναι, κατ’ αρχάς, συµβατοί µε το 
δίκαιο του ανταγωνισµού. Πρέπει όµως να απο-

φεύγεται η δέσµευση των δικαιοδόχων για την 
τήρηση των προτεινόµενων αυτών τιµών. Συνα-
φώς, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται από τον 
δικαιοπάροχο έµµεσοι τρόποι ή µέτρα (π.χ. α-
πειλή ή επιβολή κυρώσεων, εκπτώσεις και άλλα 
χρηµατικά κίνητρα) ώστε οι προτεινόµενες ή α-
νώτατες αυτές τιµές να λειτουργούν στην πράξη 
ως καθορισµένες τιµές µεταπώλησης. Επίσης, 
στην περίπτωση που ο δικαιοπάροχος έχει ι-
σχυρή θέση στην αγορά, υπάρχει κίνδυνος οι 
προτεινόµενες ή ανώτατες τιµές να λειτουργούν 
ως εστιακό σηµείο για τους περισσότερους µε-
ταπωλητές, οδηγώντας τελικά στην οµοιόµορφη 
εφαρµογή αυτού του επιπέδου τιµών.

Παράλληλα, οι επιλεγµένοι δικαιοδόχοι πρέ-
πει να παραµένουν ελεύθεροι να προµηθεύονται 
τα συµβατικά προϊόντα από άλλους εξουσιοδο-
τηµένους διανοµείς του δικτύου οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται είτε στο ίδιο είτε σε διαφορε-
τικό επίπεδο του εµπορίου. Εποµένως, η επι-
λεκτική διανοµή δεν µπορεί να συνδυαστεί µε 
κάθετους περιορισµούς που αποσκοπούν στο να 
εξαναγκάσουν δικαιοδόχους να προµηθεύονται 
τα συµβατικά προϊόντα αποκλειστικά από συγκε-
κριµένη πηγή, για παράδειγµα υποχρέωση απο-
κλειστικής προµήθειας από τον δικαιοπάροχο.

Αντιστρόφως, ο δικαιοπάροχος µπορεί να α-
παγορεύει στους δικαιοδόχους που συµµετέ-
χουν στο σύστηµα να πωλούν σε άλλους µη ε-
ξουσιοδοτηµένους διανοµείς, δηλαδή σε µετα-
πωλητές που δεν συµµετέχουν στο δίκτυο. Με 
άλλα λόγια, στις περιπτώσεις που ένα σύστηµα 
δικαιόχρησης λειτουργεί ως δίκτυο επιλεκτικής 
διανοµής, γεγονός που συµβαίνει κατά κανόνα, 
πρέπει να επιτρέπεται στον δικαιοδόχο να προ-
µηθεύεται προϊόντα και από άλλα µέλη του δι-
κτύου δικαιόχρησης και σε οποιαδήποτε τιµή 
ήθελε συµφωνηθεί µεταξύ τους.

Ένα ασφαλές 
καταφύγιο 
για τον νέο 
επιχειρη�ατία
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειµένου να 

τους προσδώσει µια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της µάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώµατα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήµα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωµατική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωµο δερµάτινο τιµόνι, καθώς και νέες διακοσµητικές 
επιφάνειες αλουµινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται µε τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, µε απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασµό µε εξαιρετικά χαµηλή κατανά-
λωση και εκποµπές ρύπων που ξεκινούν από µόλις 82 γραµµάρια CO2 το χιλιόµετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισµού Kinetic Plus µε το στάνταρ αυτόµατο κι-
βώτιο έχει προτεινόµενη τιµή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόµενη τιµή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωµένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
µαντικά σε σχέση µε την εξαιρετικά επιτυχηµένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, µε ιδιαίτερα αρµονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, 
µεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαµηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγµένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εµφανώς βελτιω-

µένοι εµφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτµπαγκάζ κυ-
µαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισµός περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήµατα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόµο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριµο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσµατικά τις ανωµαλίες των δρόµων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αµαξώµα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται µε ένα καλό σε αίσθηση σύστηµα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιµους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
µε τη δυνατότητα αποµόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς µόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταµπλό. Η επίσηµη µέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα, ενώ από κει και πέρα µπορεί να συνδυαστεί τόσο µε 
το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη DSG µε τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και µε 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισµού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, µόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη µε τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιµη στο άµεσο µέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και µεγάλο κλάδο επαγγελµατικών οχηµάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα µηχανικά µέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εµφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα µάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi µε τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες µε δυνατότητα 
κλειδώµατος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αµαξώµατος από το έδα-
φος θα φτάνει µέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιµο αρχικά στην αµερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεµένη µε τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρµόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

µένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες µπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των µοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγµα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώµατα, καθώς 
και να στείλουν αίτηµα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σµος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να µάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εµπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύµα, τις 
καινοτοµίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της µάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα µοντέλα DS
H VW είναι επίσηµα η πρώτη αυτοκινητοβιοµηχανία  
στον κόσµο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι µε όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, µε καλή σχέση αξίας-τιµής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο µο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε µια νέα 
πλατφόρµα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα µελλοντικά 
supermini και τα µικρά SUV του οµί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέµπει ευθέως στο Leon, και µια πιο 
ευρύχωρη καµπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το µακρύτερο µεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαµηλώσει 
(µόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των µεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτµπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση µε το απερχό-
µενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάµα, περιλαµβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (µε 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (µε 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαµηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται µε 
5άρια µηχανικά κιβώτια (µε 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεµιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιµος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και µε αυτόµατο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισµού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήµατα άνεσης και ασφά-
λειας, µε τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστηµα 
αυτόνοµης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν µέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσηµείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόµενο µικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρµα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA

Και επισήµως η Toyota έχασε το στέµµα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσµο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατοµµύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση µε το 2015, ο όµιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σηµείωσε 10,213 εκατοµµύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (µαζί µε τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συµπληρώνει η General 
Motors µε 9,574 εκατοµµύρια 
πωλήσεις, εµφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραµπ!).
Α ξ ι ο σ η µ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναµη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η µεν Toyota (µε 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
µερική µε οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη µεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερµα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν µια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιµετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναµενόταν, τον Ντόναλντ Τραµπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως µάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραµπ είναι µεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερµανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
µεγάλα ανοίγµατα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιµη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δηµιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραµπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν µε 
τον ίδιο ρυθµό), 
οι αναλυτές εκτι-
µούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόµη.

Το σηµαντικό άνοιγµα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός µικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εµφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούµερο των 150.000 

µονάδων είναι πραγµατικά εξωπραγµατικό για ένα αµερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόµα και στη δοκιµαζόµενη 
από την κρίση, µικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 µονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισµα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύµα και µια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 µονάδες, η Mustang είναι και 
επίσηµα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
µοντέλο παγκοσµίως.

Ford Mustang, το πιο δηµοφιλές 
σπορ µοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρηµα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου µία 
Cayenne S Diesel µε 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα µέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
µέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί µία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σηµαντικούς εµπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αµερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε µία Cayenne να σύρει το µεγαλύτερο εµπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel µε την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από µία δεκαετία, µε ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η µόνη µετατροπή 
που είχε το συγκεκριµένο όχηµα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδοµένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε µε µία Cayenne Turbo S µε τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαµηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγµατα εξελίχθηκαν οµαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβληµα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δηµιουργεί τις επιθυµητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρµπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραµένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
µε εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέµατα, όπως το φορτίο 
που µπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήµατα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της µάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για µία δοκιµή µακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα µεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εµάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιµοποιούσε καθηµε-
ρινά (ακόµη και ως ενοικιαζόµενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόµετρα την 
εβδοµάδα. Έτσι, µέχρι σήµερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόµετρα στο κοντέρ της (µαζί µε τα χιλιόµετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και µετά από έναν πρόχειρο απολογισµό ο 
Simon υπολόγισε µε µια µίνιµουµ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλµ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αµόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόµετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συµπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(µαζί µε κάποιες αναµενόµενες ζηµιές), σύµφωνα πάντα µε τον Simon. 
Αναµφίβολα πρόκειται για µία από τις πιο δουλεµένες Lambo, η οποία 
µε το ιστορικό αυτό µε το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος µπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όµως ο Simon το χάρηκε µε 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε µία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόµετρα;
Άντε και µε κάποιον µαγικό τρόπο σού χάριζαν 
µία Murciélago. Πόσα χρήµατα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες µαζί της περίπου 1.000 χιλιόµετρα την 
εβδοµάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη ∆ανία;
Στη ∆ανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% µετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριµοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε µια περίοδο έξαρσης σχετικά µε την ηλεκτροκίνηση τα EV 
µοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες µονάδες (ακόµη 
έχουµε καιρό για να τα δούµε να κυριαρχούν στους δρόµους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωµα του χρόνου έφτασε για το µικροµεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωµένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σηµαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει µε την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε µοντέλο του οµίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονοµασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει µειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
µένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιµο και παράλληλα θα εκπέµπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωµάτωση ενός φίλτρου µικροσωµατιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών µε υψηλότερη θερµική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερµοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση µε το 308 GT, µε 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόµατο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάµα 7% πιο οικονοµικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλµ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται µε αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισµένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων µε χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. µπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωµατισµό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάµε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήµατα που είδαµε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωµένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται µεταξύ των βελτιώσεων.

µε τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερµανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάµεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα µεγάλο θέµα, αυτό του κόστους, µε χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αυτό της ∆ανίας, όπως αναφέρει δηµοσίευµα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο ∆ανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσµουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισµού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονοµικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, µε αποτέλεσµα οι EV πωλήσεις να κατακρηµνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίµηνο του 2017 (σε σχέση µε το προηγούµενο περσινό). 
Από την άλλη και σύµφωνα µε στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερµανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η µέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυµαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειµένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νοµίζετε;

O Wankel συµπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόµα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να µην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωµα που περιλαµβάνεται 
σε επίσηµο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική µάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε µόλις 1.176 µονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό µε την ονοµασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel µε τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εµφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση µε 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εµβληµατικό 
της κινητήρα µέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσηµείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατοµµύρια αυτοκίνητα µε αυτό 
το µοτέρ, ενώ ορόσηµο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
µε το απίστευτο 787Β. Εµείς, πάντως, αναµένουµε µε ανυποµονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο µικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσηµα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέµβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του µερίδιο σε µία ιδιαί-
τερα δηµοφιλή και αναπτυσσόµενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί µια νεανική 
και µοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εµφανιστεί στα 

µοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση µε αυτό αρκετά στο εµπρός µέρος, µε νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
µεγάλη έµφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυµαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα µε τα πίσω καθίσµατα ανα-
διπλωµένα.

Το χαριτωµένο αµάξωµα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατοµίκευσης, συνδυάζεται µε ένα εξίσου νεανικό σαλόνι µε αρκετούς 

χώρους και βελτιωµένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται µία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει µέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται µε όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήµατα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνοµο 
φρενάρισµα ανάγκης µέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σηµείο» στους 
καθρέπτες και το σύστηµα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα µεταδίδεται στους εµπρός τροχούς µε τη βοήθεια και 
του συστήµατοςGrip Control µε τα τέσσερα προγράµµατα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών µε 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi µε 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο µικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ µοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισµένη να σταµατήσει την εξέλιξη σπορ µο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη µεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορµή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσµια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» µοντέλα.

Παράλληλα, και σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιµάζει για την επόµενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να µπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ µο-
ντέλων κάποια στιγµή στο µέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουµε µε τον 
σωστό τρόπο. Όχι µε ένα καινούργιο RCZ, αλλά µε ένα αυτοκίνητο που θα µπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρµπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δηµοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει µαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισµό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάµε σε µεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς ως προς την οδική 
συµπεριφορά, ενώ µία σηµαντική λεπτοµέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάµα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, µε την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισµό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήµατα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισµού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισµού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση µε τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιµή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισµού 
εδώ είναι η Business, µε επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστηµα SYNC3, µε οθόνη 6,5 ιντσών, την κάµερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσµατος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισµού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, µε τιµές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναµενόµενο µοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα µας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόµενες τιµές λιανικής 
για το νέο της µοντέλο, το οποίο στο λανσάρισµά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιµές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισµού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχηµένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύµφωνα µε αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισµένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυµίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όµως επιθυµεί να έχει το 
αυτοκίνητό του µια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση µιας ακόµα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιµος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισµός, για να αποκτήσει 
το XC60 µια ακόµα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισµό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στηµα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστηµα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύµα), ενώ 
το σύστηµα επιτήρησης τυφλών σηµείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστηµα διεύθυνσης.

Νέες, µοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
µοντέλα της Nissan
Με τις νέες, µοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα µοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καµία δικαιολογία για να µην 
επισκεφθούν µια έκθεση της µάρκας.

Συγκεκριµένα, η Nissan προσφέρει τα δηµοφι-
λήPULSAR και QASHQAI µε προνοµιακό επι-
τόκιο χρηµατοδότησης 5,9%, δυνατότητα µηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

µής από 12 έως 84 µήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, µε ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληµατίσουν.

Παράλληλα, µοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα µε τις διαθέσιµες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιµών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριµένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριµένο αριθµό αυτοκινήτων και ισχύουν 
µέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα µοντέλο Nissan 
µε τόσα προνόµια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσηµο έµπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόµετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιµάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωµένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο µακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωµένο 
αισθητικά, µε φαρδύτερο στήσιµο που ορίζεται από διευρυµέ-
νους και µυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
µέσα στο 2018 µε το νέο 1.5 VTEC Turbo (µε χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιµετωπίσει µοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη µε δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται µε έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύµφωνα µε τη Honda, το σύστηµα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίµου και ηλεκτρικής ενέργειας µε τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει µεταξύ των τριών προγραµµάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις µπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση µηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που µε τη σειρά του τροφοδοτεί µε 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραµµα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει µέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της µπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα µε µια 
«on-demand» στιγµιαία αύξηση µέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσηµείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να µην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση µε το Civic) µε στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται µε επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχµή των εξελίξεων της Formula 1, στο σηµα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαµβάνει µέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη µακρά 
και επιτυχηµένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του µηχανοκίνητου αθλητισµού. Κατά τη διάρκεια των 
επόµενων δεκαετιών η Renault συµµετέχει µε επιτυχία σε κάθε 
µορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εµπειρία και γνώση, η συµµετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη µορφή του µηχανοκίνητου αθλητισµού, ήταν µονό-
δροµος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσµευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από µια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα µονοθέσιά της πάντα µε 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η µακρά λίστα µε νίκες που κοσµούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσµα αξιοζήλευτων καινοτόµων ρεκόρ στους τοµείς της α-
εροδυναµικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας µε τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήµατα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες µε 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
µερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόµενο κόσµο 
τόσο του µηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισµού 
µε τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί µε δύο παγκό-
σµιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσµού.

Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για το νέο Seat Ibiza 
µε προνοµιακό επιτόκιο µόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνοµιακό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εµπορικό λανσάρισµα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία µε τη Volkswagen 
Financial Services και µε ισχύ από 04/09/2017, µε το νέο 

επιδοτούµενο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα χαµηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράµµατος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαµορφώνεται σε µόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαµηλότερα που προσφέρονται σήµερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράµµατος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει µέχρι και τους 48 µήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη µε το νέο πρό-

γραµµα ξεκινά από µόλις 198 ευρώ τον µήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σηµειωθεί πως το πρόγραµµα περιλαµβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωµής ∆ανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
µε κατ’ ελάχιστο εξάµηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου µε πληρωµή από 
τον πελάτη στο πρόγραµµα Auto Protection, που περιλαµβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχηµα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθµείου, αστική ευθύνη ρυµουλ-
κούµενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωµής δανείου / 
ατύχηµα ιδιοκτήτη, ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα, πυρός / τροµοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερµανικός Όµιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σµιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που µας πέρασε.

Ο Όµιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σηµείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατοµµυ-
ρίων οχηµάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατοµµύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατοµµύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όµιλο της Volkswagen είναι σχετικά µικρή, µόλις 70.000 µονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατοµµύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota µε πωλήσεις 10,20 εκα-
τοµµυρίων οχηµάτων.

Για τον Όµιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε µεγάλο βαθµό το ζητούµενο από την εξαγορά ενός 
µεριδίου της Mitsubishi. Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτηµα της κλίµακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατοµµύρια οχήµατα, µε παράλληλη µείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο µπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη µεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε µία ακόµη σειρά οικονοµιών κλίµακας, τις οποίες εφαρµόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όµιλοι.

O Όµιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα µο-
ντέλα της Honda:
• Νέα µειωµένη τιµή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριµένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιµοπαράδοτα µοντέλα Honda είναι πληρωµένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda µπορούν τώρα να αποκτήσουν το µοντέλο Honda που επιθυµούν εκ-
µεταλλευόµενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία µε την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραµµα Honda Family, µε το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καµπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Σ το πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καµπάνια µέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται µέσα από τα µάτια ενός µι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «µαγικά» κόλπα που κάνει ο µπαµπάς του 
µε το αυτοκίνητο: Ο µπαµπάς του έχει δυνάµεις όπως στα παραµύθια! Το πορτµπαγκάζ ανοίγει 

µόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιµόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
µατα το αυτοκίνητο εάν εµφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «µαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εµ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερµανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορµή τη νέα τηλεοπτική καµπάνια δηµιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόµη περισσότερα. Να σηµειώσουµε ότι η τιµή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία µέλος του Οµίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριµένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών µονάδων και θερµοκοι-
τίδων, καθώς και µέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του µηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Peugeot του Οµίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήµατα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρµόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωµάτων που δίνουν τον καθηµερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωµάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισµό των νέων οχηµάτων.

Ο Όµιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυµα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριµένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχηµάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Το νέο Picanto X-Line γίνεται πιο απολαυστικό και απευθύνεται σ’ 
εκείνους που δίνουν έµφαση στην ξεχωριστή, ιδιαίτερη και δυ-
ναµική σχεδίαση, στις υψηλές επιδόσεις και στον πλούσιο εξο-
πλισµό. Το X-Line είναι µακρύτερο (7,5 εκ.), φαρδύτερο (3 εκ.), 

αλλά κυρίως ψηλότερο (1,5 εκ.) από τις υπόλοιπες εκδόσεις Picanto χάρη 
στη νέα crossover ανάρτηση που χαρίζει και µεγαλύτερη απόσταση του 
αµαξώµατος από το έδαφος (154 χλστ. από 141 χλστ.).

Ο στάνταρ εξοπλισµός της έκδοσης X-Line περιλαµβάνει όλες τις πι-
θανές απαιτήσεις ενός σπορτίφ και δυναµικού αγοραστή που αναζητά 
και την εξωτερική διαφοροποίηση του αυτοκινήτου του. Αναλυτικά, ο ε-
ξοπλισµός του X-Line είναι ο στάνταρ του GT-Line και επιπλέον διαθέτει:
• Ηλεκτρική ηλιοροφή και ηλεκτρικούς αναδιπλούµενους καθρέ-

πτες µε LED φλας
• Sport προφυλακτήρες και ποδιές µεταλλικής εµφάνισης
• Πλευρικά µαρσπιέ και sport πλαϊνά προστατευτικά
• ∆ιπλή εξάτµιση
• Sport δερµάτινο σαλόνι µε διχρωµία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουµινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος
• «SUV» ανάρτηση

∆ιαθέσιµο το 
περιπετειώδες 
Kia Picanto Χ-Line
Η τιµή πώλησης του Picanto X-Line 
είναι στα €13.390 για τον ατµοσφαιρικό 
κινητήρα 1.2 και στα €14.790 για τον 
τούρµπο 1.0 µε τους 100 ίππους.

Σούπερ επιδόσεις 
από το VW up! GTI
Το up! GTI άµεσα διαθέσιµο στην 
ελληνική αγορά µε προτεινόµενη τιµή 
λιανικής τα €15.620 (τρίθυρη έκδοση) 
και τα €15.990 (πεντάθυρη).

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 ίππων από τον TSI 
των 1.000 κ.εκ., µε τελική στα 196 χλµ./ώρα, ευθυγραµµί-
ζονται µε το αρχέτυπο Golf GTI Mk1. Το νέο up! GTI διαθέ-
τει σπορ στήσιµο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI 

(συµπεριλαµβάνονται οι κόκκινες λωρίδες στη µάσκα, οι κόκκινες 
δαγκάνες των φρένων και οι καρό επενδύσεις «clark», σκοτσέζικου 
τύπου, των καθισµάτων).

Το up! GTI διατίθεται µε ένα συγκεκριµένο πακέτο στοιχείων που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαµ-
βάνουν το ηχοσύστηµα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστηµα αυ-
τόµατου κλιµατισµού, θερµαινόµενα καθίσµατα κ.α. Το up! GTI είναι 
διαθέσιµο µε τη στάνταρ βαφή «pure white» σε τρίθυρο αµάξωµα.

H Hyundai έδωσε στη δηµοσιότητα τον νέο της 
τιµοκατάλογο, στον οποίο περιλαµβάνεται τόσο 
το νέο i30 Fastback όσο και το αντίστοιχο στέ-
ισον (Tourer), που πωλείται κατόπιν παραγγε-

λίας. Το κοµψό Fastback ξεκινά από τα €17.650, µε τον 
τρικύλινδρο turbo των 1.000 κ.εκ. και των 120 ίππων 
και επίπεδο εξοπλισµού Active. Το i30 Tourer είναι πιο 
προσιτό, αφού ξεκινά από τα €17.050, µε τον ατµοσφαι-
ρικό των 1.400 κ.εκ. και των 100 ίππων και το ίδιο επί-
πεδο εξοπλισµού, Active.

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

Τα World Car Awards (WCA) είναι ίσως ο σηµαντικότε-
ρος θεσµός βράβευσης στον αυτοκινητιστικό κόσµο –
µε κορωνίδα το ιδιαίτερα γνωστό βραβείο «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» (World Car of the Year)–, καθώς ψηφίζουν 

82 επιφανείς δηµοσιογράφοι αυτοκινήτων από 24 διαφορετικές 
χώρες σε όλο τον κόσµο.

Στην κατηγορία World Urban Car το Suzuki Swift προκρί-
θηκε στους τρεις top φιναλίστ για το 2018. Η συγκεκριµένη κα-
τηγορία προστέθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και το Suzuki Ignis 
κατατάχθηκε στο Top 3. Μετά και τη φετινή επιτυχία του Swift, η 
Suzuki είναι η µοναδική εταιρεία αυτοκινήτου που για δύο συ-
νεχόµενες χρονιές είναι υποψήφια µε δύο διαφορετικά µοντέλα 
στο Top 3 της κατηγορίας World Urban Car.

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

∆ίπλα στο Kodiaq RS η τσέχικη εταιρεία παρουσίασε το Vision RS, που 
σχεδιαστικά προετοιµάζει τον αντικαταστάτη του Rapid που θα δούµε 
µέσα στο 2019. Μάλιστα, το νέο µικροµεσαίο µπορεί και να µην ονο-
µάζεται Rapid, αφού θα αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του «φτη-

νού» στην επόµενη γενιά του, θα είναι ένα πολύ ποιοτικό hatch µε αρκετές τεχνο-
λογίες από το Golf.

Σχετικά µε το concept car, βλέπουµε µία πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση του α-
µαξώµατος, µε µήκος που φτάνει τα 4,356 µέτρα, πλάτος στα 1,431 µέτρα και ύψος 
στα 1,810 µέτρα, ενώ το µεταξόνιο είναι στα 2,650 µέτρα. Τα παράθυρα δεν έχουν 
πλαίσια, οι χειρολαβές είναι κρυφές, ενώ αξιοσηµείωτες λεπτοµέρειες αφορούν το 
φωτιζόµενο λογότυπο στο ανάγλυφο του καπό και τις µικρές σηµαίες της Τσεχίας.

Ενδεικτικό των µεγάλων χώρων είναι το πορτµπαγκάζ των 430 λίτρων, όταν στο 
εσωτερικό υπάρχουν λεπτοµέρειες από κρύσταλλο και ανθρακόνηµα. Το βλέµµα 
τραβά ο by wire επιλογέας κίνησης, όπως και η µεγάλη οθόνη στη µέση του ταµπλό.

Το σύστηµα πρόωσης είναι υβριδικό και συνδυάζεται µε έναν 1.5 TSI των 150 
ίππων µε έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW (102 ίππων) και εκποµπή στα 33 γρ. CO2/
χλµ. H συνολική συνδυασµένη ισχύς είναι στους 245 ίππους, µε την µπαταρία των 
13 kWh να διασφαλίζει µια καθαρή ηλεκτρική κίνηση για έως 70 χλµ., ενώ σε οι-
κιακό δίκτυο φορτίζει σε 2,5 ώρες. H διαδικασία του 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,1 
δλ., µε τελική στα 210 χλµ./ώρα.

Το Skoda Vision RS 
προλογίζει το νέο Rapid
Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον concept 
η Skoda φωτογραφίζει την επόµενη 
γενιά Rapid και παράλληλα τη 
σχεδιαστική άποψη των µελλοντικών 
RS εκδόσεων.

Seat Arona TGI µε φυσικό 
αέριο και αυτονοµία 
στα 400 χλµ.

H ισπανική εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι τη CNG έκδοση 
του Arona, µε τη Seat να µιλά για το πρώτο SUV που κι-
νείται µε το πιο καθαρό καύσιµο στον κόσµο. Σε αντίθεση 

µε την Octavia G-Tec που χρησιµοποιεί έναν 1.5 TSI, στο Arona υ-
πάρχει ο µικρότερος τρικύλινδρος 1.0 TSI που για την περίσταση 
αποδίδει 90 ίππους και 160 Nm ροπής. Συνδυάζεται µε µηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων, µε το 0-100 να επιτυγχάνεται σε 12,8 δλ. και 
την τελική να φτάνει τα 172 χλµ./ώρα. Όταν η θερµοκρασία είναι 
κάτω από τους -10oC η εκκίνηση γίνεται µε βενζίνη. H αυτονοµία 
µε φυσικό αέριο είναι στα 400 χλµ. Μόλις το CNG αδειάσει, η ε-
ναλλαγή στη βενζίνη γίνεται αυτόµατα, προσφέροντας επιπλέον 
160 χλµ. Κάτω από τα πίσω καθίσµατα υπάρχουν τρεις δεξαµενές 
που χωρούν 14,3 κιλά CNG, καθώς και το όλο σύστηµα ελέγχου 
πίεσης. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 282 λίτρα.

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

Η κορυφαία έκδοση Dynamic του αγαπηµένου Renault 
CLIO, που εξοπλίζεται µε τον σύγχρονο turbo βενζινο-
κινητήρα Energy 0.9 TCe 75hp, τώρα µε τιµή €12.980! 

O εξοπλισµός της έκδοσης Dynamic περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, κάρτα Renault Hands Free, αυτόµατο κλιµατισµό, ζά-
ντες αλουµινίου, εµπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσµα-
τος, σύστηµα πλοήγησης µε οθόνη 7 ιντσών, κάµερα οπισθο-
πορείας και προβολείς Full LED Pure Vision.

Συνοδευόµενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 
χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 µήνες δωρεάν ασφά-
λιση, το Renault CLIO 0.9 TCe 75hp αναδεικνύεται στην πιο 
ολοκληρωµένη και δελεαστική πρόταση της κατηγορίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το Renault CLIO 0.9 
TCe 75hp όσο και για την υπόλοιπη γκάµα Renault, το κοινό 
µπορεί να απευθυνθεί στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων ∆ιανο-
µέων Renault ή στο www.renault.gr.

Ανανεωµένο Suzuki Vitara 
από €15.990

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώ-
λησης του ανανεωµένου Vitara µε τον νέο κινητήρα 
1.0 Boosterjet. Παρέα µε το νέο Jimny έρχεται και 

το ανανεωµένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet µε τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet µε τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (µε τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυµίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα µηχανικά µέρη ή για 140.000 χλµ.

Κ
αι εγένετο X-Line. Ένα Picanto µε τάσεις φυγής, ε-
νισχυµένους προφυλακτήρες, αυξηµένη απόσταση 
από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά και ελαφρώς µεγα-
λύτερες διαστάσεις σε σχέση µε τις απλές εκδόσεις. 
Για την Kia, η έλευση του συγκεκριµένου µοντέλου 

σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση της γκάµας των crossover, προς τα 
κάτω. Για τους πελάτες, πάλι, της εταιρείας, αντικατοπτρίζει µια ιδι-
αίτερη εναλλακτική, µε χρώµα και νεανικό χαρακτήρα.

Το µεγαλύτερο, ίσως, ατού του Picanto X-Line 1.0 T-GDi κρύ-
βεται στο τελευταίο συστατικό του ονόµατός του. Κάτω από το καπό 
βρίσκεται ένα σύγχρονο, υπερτροφοδοτούµενο σύνολο του ενός 
λίτρου, µε συνολική ισχύ 101 ίππων και ροπή 172 Νm, που δεί-
χνει κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα του αυτοκινήτου. Από άποψη 
κραδασµών και θορύβου, δεν διεκδικεί τα πρωτεία, περνάει όµως 
τόσο όσο χρειάζεται από αυτά ώστε να νιώθεις µια ζωντάνια. Α-
ντίστοιχα και στην πολύ χαµηλή περιοχή των στροφών εµφανίζει 
ένα µικρό lag, όταν όµως το στροφόµετρο ανέβει πάνω από τις 
1.500 σ.α.λ. αλλάζει πρόσωπο.

Από κει και πάνω γίνεται το µοτεράκι που θα ήθελε κανείς να 
έχει στο µίνι του. Σβέλτο, µε νεύρο και αµεσότητα, σε κάνει να θες 
να οδηγείς και όχι απλώς να µετακινείσαι. Οι επιδόσεις του, προ-
φανώς, δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, είναι όµως εξαιρετικές 
για την κατηγορία και δίνουν µια αίσθηση που θα ζήλευαν πολ-
λοί ανταγωνιστές. Αρωγός εδώ το καλής κλιµάκωσης πεντάρι 
κιβώτιο µε τον θετικό σε κούµπωµα επιλογέα. Όσο για την κατα-
νάλωση, είναι σχετικά τσιµπηµένη, αλλά σε αυτό φταίει και το γε-
γονός ότι το νεύρο του κινητήρα συχνά σε ωθεί να πατήσεις λίγο 
γκάζι παραπάνω.

Περνώντας στο εσωτερικό, η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη έχει 
να κάνει µε το επίπεδο εξοπλισµού και γενικότερα µε όσα θα α-
ντικρίσει κανείς. Το σαλόνι του Picanto είναι από τα πιο άνετα της 
κατηγορίας και, χωρίς υπερβολή, µεγαλύτερο απ’ ό,τι θα περί-
µενε κανείς για ένα όχηµα 3,6 µέτρων. Ειδικά ο χώρος των απο-
σκευών, µε απόλυτα εκµεταλλεύσιµο σχήµα και όγκο 255 λίτρων, 
φλερτάρει µε την κορυφή.

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά χαρακτηρίζονται τίµια, είναι κάπως 
σκληρά, αλλά δεν δείχνουν φτηνά. ∆ιακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

λοί, στο κέντρο όµως του ταµπλό δεσπόζει µία έγχρωµη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, η οποία βρίσκεται εκεί από τον βασικό εξοπλισµό. 
Το σύγχρονο infotainment διαχειρίζεται το ηχοσύστηµα, συνδέε-
ται µε Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, έχει κάµερα οπι-
σθοπορείας και διάφορα άλλα καλούδια, που το κάνουν πρακτικό 
και ευπρόσδεκτο για την κατηγορία.

Ένα ακόµη θετικό που θα αναγνωρίσει ο οδηγός έχει να κάνει 
µε τη θέση οδήγησης. Αυτή ρυθµίζεται εύκολα σε κάθε σωµατό-
τυπο, προσφέρει αρκετή άνεση και πλευρική στήριξη, καθώς και 
πολύ καλή περιµετρική ορατότητα. Αυτό, σε συνδυασµό και µε 
την οδική συµπεριφορά, ολοκληρώνει µε τον καλύτερο τρόπο τον 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παρ’ ότι η απόσταση από το έδαφος 
είναι ελαφρώς αυξηµένη, στις στροφές οι αναρτήσεις δεν επιτρέ-
πουν ιδιαίτερες κλίσεις. Οι τελευταίες είναι ίσως λίγο πιο σφιχτές 
απ’ όσο θα θέλαµε, προσφέρουν όµως αρκετά στον τοµέα της ο-
δικής συµπεριφοράς, χωρίς να στερούν πόντους από την άνεση.

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωµαλίες του 

οδοστρώµατος αρκετοί κραδασµοί µεταφέρονται στο εσωτερικό, 
καθώς το γενικότερο setup και τα χαµηλοπρόφιλα ελαστικά δεν 
καταφέρνουν να φιλτράρουν τα πάντα. Αυτό όµως δεν φτάνει σε 
σηµείο να χαρακτηριστεί ενοχλητικό. Ίσα ίσα, σε κάποιους µπο-
ρεί και να αρέσει… Στα συν της ευχάριστης οδικής συµπεριφο-
ράς προστίθεται η αµεσότητα του τιµονιού, ο τρόπος που το αυτο-
κίνητο υπακούει ώστε να στρίψει, ακόµη και σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωµα, καθώς και τα φρένα, που δείχνουν έτοιµα να επι-
βραδύνουν αποτελεσµατικά τα 1.000 και κάτι κιλά του αυτοκινή-
του, από κάθε ταχύτητα.

Εν κατακλείδι, το Picanto X-Line είναι ένα από τα πιο απολαυ-
στικά οδηγικά µοντέλα της κατηγορίας, µε εξαιρετική ευελιξία στον 
αστικό ιστό, σχετικά πλούσιο εξοπλισµό και 7 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση. Η τιµή του µόνο είναι ένα θέµα (υπάρχει και ατµοσφαι-
ρική έκδοση 1.2 µε €13.390) – εκ πρώτης όψεως δείχνει σχετικά 
υψηλή, µε µια πιο ώριµη όµως µατιά δείχνει λογική για τα όσα το 
αυτοκίνητο προσφέρει.

Kia Picanto X-Line 1.0 T-GDi
Ένα crossover τσέπης!

Στη λίγκα των µικρότερων crossover προστίθεται ένα ακόµη µοντέλο 
που όσο µπόι τού λείπει, τόσα χαρίσµατα έχει στον δρόµο.O

ι δηµοσιογράφοι µέλη του ανεξάρτητου δηµοσιο-
γραφικού θεσµού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» επέλεξαν το Skoda Karoq ως «Αυτοκίνητο 
του 2019». Η επιλογή έγινε για δεύτερη χρονιά µε 
ανοιχτή ψηφοφορία, σύµφωνα µε την οποία κάθε 

µέλος του θεσµού κατένειµε ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 
αυτοκίνητα που συµµετείχαν στην ψηφοφορία.

Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά 
τη διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγµατοποιείται 
µε ψηφοφορία) από 23 νέα µοντέλα. Τα αυτοκίνητα της τελι-

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

κής φάσης ήταν (µε αλφαβητική σειρά) τα Citroën C3 Aircross, 
Dacia Duster, Ford Focus, Hyundai Kona, Kia Ceed, Mercedes 
A-Class, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC40, VWT-Roc.

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκί-
νητο του 2019» αναδείχθηκε το Skoda Karoq µε 399 βαθµούς.

Οι δηµοσιογράφοι µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα και-
νούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική αγορά 
το προηγούµενο 12µηνο και τα οποία έχουν οδηγήσει στους ελ-
ληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφορούν την τεχνολογία, 

την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάµας, το κό-
στος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελλη-
νική πραγµατικότητα και στην αντίληψη της αυτοκίνησης από 
τους Έλληνες καταναλωτές.

Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη Μαρίνα Ζέας και το 
Casca. Χορηγοί ήταν τα λιπαντικά Eneos, τα ελαστικά Kumho 
και η εταιρεία επαγγελµατικών εργαλείων USAG.

Την όλη διοργάνωση επιµελήθηκε η Promevent και την 
εκδήλωση η CGC Communication.

Mercedes-Benz GLC 2019
Ανανέωση µε νέους κινητήρες 
και ψηφιακές  οθόνες!

Η γερµανική εταιρεία έδωσε τα πρώτα στοιχεία για την ανανεωµένη GLC, που 
αποκτά νέους δίλιτρους κινητήρες, φρέσκο παρουσιαστικό και MBUX εσωτε-
ρικό. Μία από τις σηµαντικότερες αλλαγές στη νέα GLC είναι η αντικατάσταση 
του δίλιτρου τετρακύλινδρου βενζίνης M 274 µε τον M 264 (µε twin-scroll υ-

περτροφοδότηση) που διαθέτει και ήπιο υβριδικό σύστηµα 48V µε ηλεκτροκινητήρα 
start/stop µε ιµάντα (MHEV). Στην GLC 200 το µοτέρ αποδίδει 197 ίππους και 280 Nm, 
στα οποία προστίθενται 10 kW και 150 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα. Στην GLC 300 η 
ισχύς είναι στα 258 άλογα και στα 350 Nm.

Νέος είναι και ο δίλιτρος τετρακύλινδρος diesel ΟΜ 654 που αντικαθιστά τον παλιό 
των OM 651 των 2.143 κ.εκ. (προς το παρόν δεν υποστηρίζεται από κάποιο ήπιο υβρι-
δικό σύστηµα). Στην GLC 200d αποδίδει 163 ίππους και 360 Nm, ενώ στην GLC 220d α-
ποδίδει 194 ίππους και 400 Nm. H GLC 300d αποδίδει 245 άλογα και 500 Nm. Όλες οι 
εκδόσεις συνδυάζονται µε αυτόµατο κιβώτιο 9G-Tronic, εξελιγµένη τετρακίνηση 4Matic, 
ενώ οι βασικές εκδόσεις κινητήρων θα είναι διαθέσιµες και µόνο µε πίσω κίνηση. Αρ-
γότερα αναµένονται και νέες εκδόσεις κινητήρων.

Εξωτερικά η νέα GLC εναρµονίζεται µε τη νέα GLE και συναντάµε νέα µάσκα, ε-
πανασχεδιασµένους προβολείς και προφυλακτήρες, νέας σχεδίασης ζάντες κ.ά. Με-
γαλύτερης έκτασης είναι η αναβάθµιση στο εσωτερικό, όπου υπάρχει το νέο σύστηµα 
πολυµέσων MBUX µε υποστήριξη φωνητικών εντολών, καθώς και ανέπαφων. Στο τα-
µπλό υπάρχει επιτέλους οθόνη αφής µε διαγώνιο έως 10,25 ίντσες, ενώ νέο είναι και 
το touchpad µαζί µε τον πιεζοπεριστροφικό διακόπτη στην κεντρική κονσόλα.

Ψηφιακός έως 12,5 ίντσες είναι και ο πίνακας οργάνων. Για πρώτη φορά στην GLC 
υπάρχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση Dynamic Body Control, το σύστηµα παρα-
µετροποίησης Dynamic Select έχει περισσότερες επιλογές και off-road προαιρετικό πα-
κέτο, ενώ φυσικά το σύνολο µε τα συστήµατα υποβοήθησης οδηγού είναι υπερπλήρες.

To Honda ePrototype 
βρίσκεται ένα βήµα 
πριν από την παραγωγή

Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό µοντέλο της εταιρείας, που θα περάσει στην πα-
ραγωγή τέλη του έτους σχεδόν έτσι όπως το βλέπετε! Το πρώτο ηλεκτρικό Honda 
θα είναι περίπου 100 χιλιοστά ψηλότερο από ένα Mini και λίγο πιο κοντό από ένα 

Jazz.H πραγµατική του αυτονοµία θα είναι τουλάχιστον στα 200 χιλιόµετρα και σε ταχυ-
φορτιστή θα γεµίζει το 80% των µπαταριών σε περίπου µισή ώρα. Η Honda δεν θα επι-
χειρήσει να βάλει µεγαλύτερη και πιο ογκώδη µπαταρία, αφού πιστεύει πως η συγκε-
κριµένη αυτονοµία είναι αυτή που πρέπει για ένα city car που θα έχει άνετους χώρους 
για έως τέσσερις επιβάτες. Ο ηλεκτροκινητήρας θα κινεί τους πίσω τροχούς. Το πολύ 
ενδιαφέρον εσωτερικό αποτελείται από δύο οθόνες αφής 12 ιντσών, µε την ξύλινη απο-
µίµηση να ενισχύει τη ρετρό αίσθηση. Ο οδηγός έχει µία ακόµη ψηφιακή οθόνη  µπρο-
στά του µε τις σχετικές ενδείξεις.

Σηµαντική διάκριση της Hyundai 
στα Best Cars 2019

Στα γερµανικά βραβεία Best Cars 2019, που πραγ-
µατοποίησε το περιοδικό «Auto Motor Und Sport», 
η Hyundai Motor σηµείωσε τη σηµαντικότερη βελ-

τίωση εικόνας µάρκας της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Με τα 
αποτελέσµατα της έρευνας να βασίζονται σε περισσότε-
ρους από 105.000 αναγνώστες και χρήστες στη Γερµανία, 
η περιεκτική µελέτη έδωσε µια πολύ θετική εικόνα για το 
εµπορικό σήµα Hyundai στα µάτια των φίλων της αυτοκι-
νητοβιοµηχανίας, ειδικά στις κατηγορίες «Προηγµένες Τε-

χνολογίες» και «Φιλικά προς το Περιβάλλον Αυτοκίνητα».
Με αύξηση 23% σε σύγκριση µε το 2015 βάσει των στοι-

χείων της έρευνας στην κατηγορία «Προηγµένες Τεχνολο-
γίες», η Hyundai έκανε το µεγαλύτερο άλµα µεταξύ όλων 
των κατασκευαστών αυτοκινήτων στο µυαλό των δυνητι-
κών αγοραστών. Στην κατηγορία «Φιλικά προς το Περιβάλ-
λον Αυτοκίνητα» παρατηρήθηκε παρόµοια εντυπωσιακή 
αύξηση, µε άλµα ύψους 32%, σε σύγκριση µε τα στοιχεία 
του 2015 – µεγαλύτερο από κάθε άλλου κατασκευαστή.
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ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει στις 10 Μαρτίου 
στην Κεντρική Σκηνή τον «Μισάνθρωπο», ένα 
από τα σηµαντικότερα θεατρικά έργα του Μο-
λιέρου. Το έργο παρουσιάζεται στην εξαιρε-
τική µετάφραση, εκ νέου επεξεργασµένη, της 
Χρύσας Προκοπάκη, ενώ τη σκηνοθεσία της 
παράστασης υπογράφει ο Γιάννης Χουβαρδάς.

ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Οι δύο χαρισµατικοί µουσικοί επιστρέφουν στη σάλα 
του Φ.Σ. «Παρνασσός», στην πλατεία Καρύτση, την 
Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου. Ο κόσµος του 
Θάνου Μικρούτσικου συνυπάρχει και µάλλον ενώνεται µε 
τον Λέοναρντ Κοέν, τη µελωδία των τραγουδιών της Εντίθ 
Πιαφ , την υγρασία των στίχων του Θανάση Παπακωνστα-
ντίνου, το µέγεθος του Μίκη Θεοδωράκη, την οικειότητα 
και την ψυχή του Σταµάτη Κραουνάκη, καθώς και µε τρα-
γούδια νέων δηµιουργών, όπως του Θοδωρή Οικονόµου 
και του Σταύρου Σιόλα.

«COWBOY MOYTH»
Το έργο «Cowboy Mouth», του Σαµ Σέπαρντ 
και της Πάτι Σµιθ, ανεβάζει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα η οµάδα Αρχή Workshop Theater, 
σε σκηνοθετική επιµέλεια της Νέλλης Καρρά. 
Πρόκειται για ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά 
αυτοβιογραφικά έργα, που πρωτοπαρουσιάστηκε 
στο American PlaceTheater της Νέας Υόρκης, µε 
τον Σαµ Σέπαρντ στον ρόλο του Slim και την Πάτι 
Σµιθ στον ρόλο της Cavale. Από 13 Μαρτίου έως 11 
Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέµπτη στις 21:00, στο 
θέατρο Φούρνος.

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑΣ» ΤΗΣ ΛΙΝΑ ΒΕΡΤΜΙΛΕΡ
Με τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της θρυλικής ταινίας του 1973 «Ιστορία έρωτα και αναρχίας» της Λίνα Βερτµί-
λερ καταπιάνεται ο Γιάννης Λασπιάς, µε έναν πολυπληθή θίασο επί σκηνής Bios main και τη µουσική του Νίνο 
Ρότα να κυριαρχεί στη σουρεαλιστική πληθωρικότητα του έργου. Το «Ιστορία έρωτα και αναρχίας» είναι ένα ανα-
τρεπτικό και προοδευτικό διαµάντι για την απειλή του φασισµού ή οποιουδήποτε ολοκληρωτικού καθεστώτος. Ι-
σορροπεί δεξιοτεχνικά ανάµεσα στην πολιτική τραγωδία και την ανατρεπτική κωµωδία, παντρεύοντας τη ζωή µε 
τον έρωτα, τον θάνατο και την ίδια την επανάσταση.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζαν-Φρανσουά Ρισέ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Ερίκ Μπενάρντ ΠΑΙΖΟΥΝ: Βενσάν Κασέλ, Όλ-
γκα Κιριλένκο, Φρέγια Μέιβορ, Όγκουστ Ντιλ, 
Φαµπρίς Λουκινί, Tζέιµς Τιερέ

Η πρώτη σόλο ταινία της Marvel µε γυναίκα υπερηρωίδα είναι σίγουρα το πολυαναµενόµενο γεγονός της 
χρονιάς για όλους του λάτρεις του επιτυχηµένου κινηµατογραφικού σύµπαντος. Η πρωτοτυπία του εγ-
χειρήµατος δεν εξαντλείται εδώ, αφού η ταινία έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της Marvel γυναίκα 

σκηνοθέτη. Μία ολοκαίνουρια περιπέτεια από µια πρωτόγνωρη περίοδο της ιστορίας τoυ MCU, που διαδραµατί-
ζεται τη δεκαετία του ’90, παρακολουθεί την Κάρολ Ντένβερς καθώς µεταµορφώνεται σε µία από τις πιο ισχυρές 
ηρωίδες του κόσµου. Το «Captain Marvel» βασίζεται στην οµώνυµη σειρά κόµικ που κυκλοφόρησε το 1967. Οι 
δηµιουργοί εµπνεύστηκαν από τα κόµικς της Kelly Sue DeConnick. Όταν ένας µαινόµενος διαγαλαξιακός πόλε-
µος ανάµεσα σε δύο εξωγήινες φυλές καταλήγει στη Γη, η Ντένβερς και οι σύµµαχοί της βρίσκονται στο µάτι του 
κυκλώνα. Η Ντένβερς είναι αντισυµβατική και ανεξέλεγκτη, αλλά µέσα από αυτό το µοιραίο ταξίδι θα βρει τον 
αληθινό της εαυτό και τον τρόπο να χαλιναγωγήσει τις απίθανες δυνάµεις της.

IΑΝ ΜΑΚΚΕΛΕΝ: ΡΟΛΟΣ ΖΩΗΣ
McKELLEN: PLAYING THE PART

Ο Ίαν ΜακΚέλεν, η ζωή και η τέχνη του, το υποκριτικό µεγαλείο του από τον Σαίξπηρ µέχρι τον «Άρχοντα 
των ∆αχτυλιδιών», όπως ο ίδιος τα ένιωσε και τα βίωσε, σε ένα αποκαλυπτικό ντοκιµαντέρ. Βασισµένο 
σε µια συνέντευξη 14 ωρών, το ντοκιµαντέρ είναι ένα µοναδικό ταξίδι στις σηµαντικές στιγµές της ζωής 

του Ίαν ΜακΚέλεν, από την παιδική του ηλικία µέχρι την απαιτητική καριέρα του µε ρόλους που σηµάδεψαν τον 
κινηµατογράφο και δηµιούργησαν φανατικό κοινό. Φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο και κινηµατο-
γραφικά ανακατασκευασµένες σκηνές προσθέτουν αυθεντικότητα και ντοκουµέντα, κι έτσι γινόµαστε µάρτυρες 
της λάµψης αυτού του ακατέργαστου ταλέντου µέσα από την ένταση, τη διαφορετικότητα και την αφοσίωση. Ένα 
ξεχωριστό master class µε µαθήµατα ζωής για την τέχνη, αλλά και τη ζωή.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Στίβενσον

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άνα Μπόντεν, Ράιαν Φλεκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Άνα Μπόντεν, Ράιαν Φλεκ, Τζίνιβα Ρόµπερτσον, Ζακ Σέιφερ ΠΑΙ-

ΖΟΥΝ: Μπρι Λάρσον, Σάµιουελ Λ. Τζάκσον, Ανέτ Μπένινγκ, Τζουντ Λο

Ο ΤΥΧΟ∆ΙΩΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
L’ EMPEREUR 
DE PARIS

CAPTAIN MARVEL

Στο απόγειο της βασιλείας του 
Ναπολέοντα, ο Βιντόκ, ο µόνος άνθρω-
πος που απέδρασε µε επιτυχία από 
δύο φυλακές υψίστης ασφαλείας, είναι 

ένας θρύλος. Αφού θεωρήθηκε νεκρός µετά την 
τελευταία, εντυπωσιακή του απόδραση, ο πρώην 
κακοποιός κρατάει πια χαµηλό προφίλ, ως ένας 
απλός έµπορος ρούχων. Το παρελθόν του, όµως, 
δεν τον αφήνει ήσυχο, καθώς οι πρώην συγκρα-
τούµενοί του τον κατηγορούν για µια δολοφονία 
που δεν διέπραξε. Για να αποδείξει την αθωότητα 
και τις καλές προθέσεις του, κλείνει µια συµφωνία 
µε την αστυνοµία: κυνηγά όλους τους κλέφτες 
και δολοφόνους του Παρισιού µε αντάλλαγµα 
την ελευθερία του. Χωρίς καν να το προσπαθεί, 
ο Βιντόκ γίνεται από πρώην κατάδικος σερίφης. 
Ένας συναρπαστικός αληθινός χαρακτήρας –
στρατιώτης, κατάδικος, αστυνοµικός, συγγραφέας 
και ιδιωτικός ντετέκτιβ–, πηγή έµπνευσης για 
τον Βοτρέν του Μπαλζάκ, τον Γιάννη Αγιάννη του 
Ουγκό και τον Ντιπέν του Έντγκαρ Άλαν Πόε.
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Η 
« Γε λ ά δ α » 
του Ναζίµ 
Χ ι κ µ έ τ , 
λαϊκή πα-
ρ α β ο λ ή , 
συµβολικό 
π α ρ α µ ύ θ ι 
και ιδιό-
τυπη κοι-
νωνική σά-

τιρα µαζί, παρουσιάζεται στο Θέατρο Altera 
Pars. Η Μίνα Χειµώνα κρατάει τον ρόλο 
µιας µάνας και µας εξηγεί γιατί αγαπάει τον 
Τούρκο ποιητή.

Μιλήστε µας για το έργο…
Μια µικροαστική οικογένεια µε µεγάλα όνειρα 
για κοινωνική ανέλιξη, για καταξίωση, για πρό-
οδο και προκοπή, η µάνα, η κόρη, ο γιος… Ονει-
ρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Η µάνα θέλει το 
καλύτερο για τα παιδιά της και τα παιδιά φορτώ-
νονται τις προσδοκίες και τις επιθυµίες της µη-
τέρας τους. Η κόρη να γίνει σπουδαία καλλιτέ-
χνις της όπερας και ο γιος ο µεγαλύτερος ποιη-
τής της εποχής του. Όνειρα που είναι µεγαλύτερα 
από την πραγµατικότητα, που τους περιορίζει. 
Λύση έρχεται να δώσει µια γελάδα. Μια παχιά 
γελάδα που θα κατεβάζει γάλα και το γάλα της 
θα γίνει βούτυρο, γιαούρτι και θα πουληθεί, κι 
έτσι θα πλουτίσουν και, αφού πλουτίσουν, τότε 
σίγουρα όλα θα είναι καλύτερα. Σύντοµα, όµως, 
το µέσο γίνεται σκοπός και τα πάντα ανατρέπο-

νται. Η γελάδα ιεροποιείται, γίνεται θεός και τύ-
ραννος µαζί, και φορτωµένη µε όλες τις ελπίδες 
της οικογένειας γίνεται ο δυνάστης τους. Η γε-
λάδα, που θα τους έσωζε, τώρα τους απελπίζει. 
Ποιος θα βρεθεί να τους απαλλάξει από την τυ-
ραννία της;

Ο δικός σας ρόλος;
Μητέρα δύο παιδιών που αγωνίζεται να τα µεγα-
λώσει και να τα σπουδάσει µόνη της. Με αγάπη 
και κόπο. Ονειρεύεται γι’ αυτά τα παιδιά ένα κα-
λύτερο µέλλον και κάνει οτιδήποτε περνάει από 
το µυαλό της προκειµένου να το καταφέρει. Αγο-
ράζει µια γελάδα –θέτει στόχους υψηλούς;– ώστε 
µε τα παράγωγά της να πλουτίσουν και να γίνουν 
ευτυχέστεροι. Όµως η γελάδα, που όλοι τρέχουν 
πίσω της, γίνεται ο δήµιός τους. Πώς θα επιβι-
ώσουν, πώς θα αποκτήσουν την ανθρωπιά τους 
ξανά; Η λύση δίνεται από τον συγγραφέα, ως 
«από µηχανής θεός» για όλους και κυρίως για τη 
µάνα, που έχει διαβρωθεί ψυχικά και συναισθη-
µατικά, ακολουθώντας ουτοπίες.

Τι είναι αυτό που σας συγκινεί στον 
Ναζίµ Χικµέτ;
Λένε πως κάθε άνθρωπος κουβαλάει την εποχή 
του. Κουβαλάει µέσα του όλα αυτά που τον δια-
µορφώνουν, όλα αυτά που τον πιέζουν, όλα όσα 
τον δυναµώνουν. Υπάρχουν όµως και κάποιοι άν-
θρωποι που ελαφραίνουν λίγο το βάρος των υπό-
λοιπων ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που, µε µια 
γλύκα ανθρώπινη, παίρνουν µέσα τους λίγο από 

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μίνα
Χειµώνα

«∆εν καθόρισαν 
τη ζωή µου 

σχεδόν ποτέ 
τα υλικά αγαθά»

το βάρος του κόσµου και το ξαναβγάζουν αλλιώ-
τικο πια, όχι πιο όµορφο, αλλά γεµάτο ελπίδα 
και δύναµη για τους υπόλοιπους. Ο Χικµέτ α-
σχολήθηκε µε όλα τα είδη του γραπτού λόγου, 
έγινε όµως περισσότερο γνωστός ως ποιητής. Η 
ποίησή του είναι απλή και πέρα για πέρα ανθρώ-
πινη. Με συγκινούν τα κείµενά του, που διαπνέ-
ονται από µουσικότητα και έντονο συµβολισµό 
και γεµίζουν τους αναγνώστες µε αισθήµατα αι-
σιοδοξίας και πίστης για το µέλλον. Αλλά και το 
ξεχωριστό του ύφος, που είναι απλό, ζεστό και 
τρυφερό. Ταυτόχρονα, όµως, γίνεται ανατρε-
πτικό, καταγγελτικό και κοφτερό σαν λεπίδι. Τα 
θεατρικά έργα του Χικµέτ συνδυάζουν στοιχεία 
του ψυχολογικού θεάτρου, του θεάτρου σκιών 
και των παραµυθιών, γι’ αυτό και µπορούν να τα-
ξιδέψουν µικρούς και µεγάλους, επειδή ο ίδιος 
επέλεξε µέσα από τον ανθρώπινο αγώνα και τον 
µόχθο που καταγράφει να αφήνει ένα παράθυρο 
στην ελπίδα να αχνοφέγγει.

Ο Χικµέτ έγραψε το έργο ως παρα-
βολή το 1956, στο απόγειο του Ψυ-
χρού Πολέµου. Υπάρχει αντιστοί-
χιση ή δεν µπορούν να συγκριθούν 
διαφορετικές εποχές;
Η «Γελάδα» είναι µια αλληγορία για την εξάρ-
τηση του σύγχρονου ανθρώπου από τον κατα-
ναλωτισµό και την παράλογη πρόσδεση της αν-
θρώπινης ευτυχίας στην απόκτηση υλικών αγα-
θών. Αποτελεί µια βαθιά κοινωνική κριτική για 
την εξώθηση των ανθρώπων σε ένα µάταιο κυ-
νήγι, σε έναν αέναο και εξαντλητικό ανταγωνι-
σµό για οικονοµική και κοινωνική ανέλιξη. Υ-
πάρχει αντιστοίχιση µε τα γεγονότα της τελευ-
ταίας δεκαετίας στη χώρα µας, και τον απόηχο 
της οικονοµικής κρίσης, της στέρησης της α-
ξιοπρέπειας, αλλά και την κοινωνική εξαθλί-
ωση και ισοπέδωση του ατόµου. Τα πρόσωπα 
του Χικµέτ θέτουν στόχους, παλεύουν για την 
πραγµατοποίησή τους, ονειρεύονται καλύτε-
ρες µέρες και αναδύονται µέσα από τις στάχτες 
τους… µε ένα ιδιότυπο χιούµορ. Είναι ταυτοχρό-
νως αρχετυπικά σύµβολα και καθηµερινοί άν-
θρωποι πλασµένοι µε τρυφερότητα και στοργή, 
αλλά και αισιοδοξία, από έναν άνθρωπο που α-
γάπησε βαθιά τους ανθρώπους, αγωνίστηκε και 
αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της ε-
λευθερίας τους. «… Πάντα η καρδιά µου στην 
Ελλάδα τουφεκίζεται». (Στηθάγχη)

Εσείς έχετε βρεθεί ποτέ εκτός 
ορίων µε τα υλικά αγαθά;
∆εν καθόρισαν τη ζωή µου σχεδόν ποτέ τα υλικά 
αγαθά. ∆εν έτρεξα πίσω τους µε µανία απόκτη-
σης. Υπήρξαν και για µένα καλύτερες εποχές, 
όπως και πολύ δύσκολες. Η ουσία της ζωής δεν 
θεωρώ πως βασίζεται σε αναλώσιµα αγαθά, αλλά 
στις αξίες της.

Είστε συνιδρύτρια, εδώ και 18 χρό-
νια, της Οµάδας Altera Pars, που 
σηµαίνει «Άλλη Πλευρά», µε τον 
σκηνοθέτη Πέτρο Νάκο. Ποιοι 
είναι οι στόχοι σας;
Μιλώντας προσωπικά, µε πρωταρχικό δεδο-
µένο την αγάπη για το θέατρο, στόχο αποτελεί 
ο καλλιτεχνικός και κοινωνικός διάλογος µε την 
τέχνη, γενικότερα. Η συνοµιλία µε τρόπο άµεσο 
και ουσιαστικό, τόσο για τα επίµαχα όσο και 
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Το θέατρο ήταν πάντοτε 
για µένα ο βασικός τρόπος 
έκφρασης, καταξίωσης 
και καλλιτεχνικής 
ολοκλήρωσης, γι’ αυτό και 
δεν το πρόδωσα ποτέ όλα 
αυτά τα χρόνια. Ακόµα 
και όταν έπαιρνα µέρος 
σε τηλεοπτικές σειρές 
ή σε ταινίες. Απλά, του 
έκανα µερικές απιστίες… 
Αν ξαναµπεί στη ζωή µου 
η τηλεόραση, θα είναι 
σίγουρα κάτω από άλλους 
όρους και συνθήκες…

για τα διαχρονικά και πανανθρώπινα θέ-
µατα που µας απασχολούν, και η δηµιουρ-
γία ενός νέου διαύλου επικοινωνίας ανά-
µεσα στην τέχνη και την κοινωνία. Το πο-
λυσυλλεκτικό ρεπερτόριο του Θεάτρου 
Altera Pars, που αποτελεί και τη µόνιµη 
βάση της οµάδας, εστιάζει σε άπαιχτα κυ-
ρίως σύγχρονα έργα της παγκόσµιας δρα-
µατουργίας, αλλά και σε κλασικά κείµενα, 
που αντιµετωπίζονται µε σύγχρονη ο-
πτική και αισθητικές φόρµες, ώστε να δί-
νεται έµφαση στην επικαιρικότητά τους 
και να αφορούν τον σηµερινό θεατή. Μελ-
λοντικοί στόχοι της οµάδας αποτελούν η 
διατήρηση της καλλιτεχνικής µας ταυτό-
τητας και ο πειραµατισµός σε νέους θεα-
τρικούς κώδικες, ώστε να συνεχιστεί η ε-
ξέλιξη, µέσα στη σύγχρονη µεταβαλλό-
µενη καλλιτεχνική πραγµατικότητα.

Είστε από τις ηθοποιούς που 
αγάπησαν και αγαπήθηκαν 
στην τηλεόραση. Σχεδιάζετε 
κάτι τηλεοπτικό;
Η τηλεόραση υπήρξε πάντα ένα µέσο α-
ναγνώρισης και προβολής. Προκύπτει 
στην καλλιτεχνική πορεία ενός ηθοποιού, 
όντας ένας άλλος τοµέας της δουλειάς, µια 
άλλου είδους διαδικασία, µε άλλες απαι-
τήσεις, τρελούς ρυθµούς δουλειάς και δι-
αφορετική οικονοµική κλίµακα. Αγάπησα 
κάποιους ρόλους… αγαπήθηκα από το 

Από 9 έως 30 Μαρτίου
Doors open: 21.30

Είσοδος: 8 €

20 κωμικοί για πρώτη φορά στη σκηνή του ΠΚ!
Μόνο για 4 Σάββατα

Θέατρο ΠΚ
Κασομούλη 30, μετρό Ν. Κόσμος

nights

«Έχουμε γεμίσει κωμικούς»

Stand Up
Comedy

κοινό που ταυτίστηκε µε αυτούς. Ένας ηθοποιός χαράζει την 
πορεία του σύµφωνα µε τις ανησυχίες και τις ψυχικές του α-
νάγκες. Το θέατρο ήταν πάντοτε για µένα ο βασικός τρόπος 
έκφρασης, καταξίωσης και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης, γι’ 
αυτό και δεν το πρόδωσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Ακόµα 
και όταν έπαιρνα µέρος σε τηλεοπτικές σειρές ή σε ταινίες. 
Απλά, του έκανα µερικές απιστίες… Αν ξαναµπεί στη ζωή µου 
η τηλεόραση, θα είναι σίγουρα κάτω από άλλους όρους και 
συνθήκες… Προς το παρόν δεν σχεδιάζω κάτι συγκεκριµένο, 
εκτός αν µε έχουν συµπεριλάβει άλλοι στα σχέδιά τους. Άλ-
λωστε, «η πιο όµορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουµε 
ακόµα ταξιδέψει, τις πιο όµορφες µέρες µας, δεν τις έχουµε 
ζήσει. Κι αυτό που θέλω να σου πω το πιο όµορφο απ’ όλα, δε 
σ’ το ’χω πει ακόµα». (Η πιο όµορφη θάλασσα).

INFO
«Η Γελάδα»
του Ναζίµ Χικµέτ
Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος
Παίζουν: Μίνα Χειµώνα, Πέτρος Νάκος, Αγγελική 
Κοντού, Σπύρος Σιδέρης, Ηλίας Τσούµπελης
Παραστάσεις: ∆ευτ.-Τρ. 21:00
Θέατρο Altera Pars
Μ. Αλεξάνδρου 123
Κεραµεικός
Τηλ.: 210 3410011
Τιµές εισιτηρίων: €15, €12 (φοιτητικό), €8 (οµα-
δικό, άνεργοι, ΑµεΑ)
www.alteraparstheater.gr
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*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

• 2 κιλά γαρίδες 
καθαρισµένες*

• 4 κρεµµύδια 
ψιλοκοµµένα

• 750 γρ. ντοµάτες 
κοµµένες σε µικρά 
κυβάκια

• 7 σκελίδες σκόρδο 
λιωµένες

• 1 κ.γλ. κύµινο σκόνη

• 1 κ.γλ. τσίλι σκόνη 
(καυτερό ή γλυκό)

• 1/3 φλιτζάνι λάδι**

• 1 λούµι***

• 2 κ.γλ. αλάτι

• 1 κ.γλ. ζάχαρη

• 2 1/2 φλιτζάνια ρύζι 
κίτρινο πλυµένο

• 4 1/2 φλιτζάνια 
νερό

Υλικά 

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Γαρίδες
Κάµπσα

Για το πιλάφι:

• Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το λάδι, τοποθετούµε σε µέτρια 
φωτιά και σοτάρουµε τις γαρίδες για 4 λεπτά. Βγάζουµε τις 
γαρίδες µε τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουµε στην άκρη.

• Στην ίδια κατσαρόλα βάζουµε το κρεµµύδι και σοτάρουµε 
µέχρι να µαλακώσει. Προσθέτουµε τη ζάχαρη και συνεχίζουµε 
το σοτάρισµα µέχρι να πάρει ελαφρώς χρυσό χρώµα.

• Ρίχνουµε στα κρεµµύδια το σκόρδο, αλάτι, κύµινο, τσίλι και 
το λούµι και ανακατεύουµε για 1 λεπτό. Προσθέτουµε και την 
ντοµάτα και µαγειρεύουµε για 5 λεπτά.

• Ρίχνουµε το νερό στην κατσαρόλα. Μόλις πάρει βράση, 
βάζουµε το ρύζι και µαγειρεύουµε µε καπάκι σε µέτρια φωτιά 
µέχρι να απορροφηθεί το περισσότερο νερό. Χαµηλώνουµε τη 
φωτιά στο 1 και αφήνουµε να µαγειρευτεί το ρύζι για 20 λεπτά. 
Στα τελευταία 5 λεπτά βάζουµε τις γαρίδες πάνω από το πιλάφι 
µε ό,τι ζωµό έχει βγάλει και τελειώνουµε το µαγείρεµα.

Για τη σάλτσα:

• Σοτάρουµε το κρεµµύδι στο λάδι µέχρι να µαλακώσει, 
ρίχνουµε τη ζάχαρη και ανακατεύουµε. Ρίχνουµε το σκόρδο 
και συνεχίζουµε το ανακάτεµα. Ρίχνουµε την ντοµάτα, αλάτι και 
τσίλι και µαγειρεύουµε σε µέτρια φωτιά µέχρι να έχουµε µια 
µέτρια πηχτή σάλτσα και  σερβίρουµε διπλά στο Κάµπσα.

Εκτέλεση

*Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατεψυγµένες γαρίδες, αλλά 
πρώτα τις αφήνουµε να ξεπαγώσουν.

**Στις αραβικές χώρες δεν χρησιµοποιούν πολύ το ελαιόλαδο, αλλά 
εµείς µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε. Εναλλακτικά, ηλιέλαιο.

***Το λούµι είναι ένα είδος λάιµ αποξηραµένου που στην Ελλάδα 
το βρίσκουµε στα µαγαζιά που πουλάνε αραβικά προϊόντα.

Το Κάµπσα είναι παραδοσιακό φαγητό 
που πάντα στη βάση του έχει ρύζι και 
συνοδεύεται µε διάφορες σάλτσες και 

κρέατα. Συνήθως το φτιάχνουµε σε 
γιορτές και τραπέζια και είναι πολύ 

ωραία πρόταση για το τραπέζι της 
Καθαράς Δευτέρας. Δεν συµφωνείτε;

Μερίδες: 8
Μερίδες: 8
Μερίδες: 8

Χρόνος µαγειρέµατος: 

Χρόνος µαγειρέµατος: 

Χρόνος µαγειρέµατος: 1 ώρα και 15 λεπτά
1 ώρα και 15 λεπτά
1 ώρα και 15 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Για το πιλάφι: Για τη σάλτσα:

• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο

• 1 κιλό ντοµάτες κοµµένες σε 
κύβους

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες

• 2 κ.σ. λάδι

• 1 κ.γλ. ζάχαρη

• αλάτι

• 1/2 κ.γλ. τσίλι σκόνη
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Σ
υµβαίνει συχνά ασυναίσθητα, όταν το ραδιόφωνο παίζει τη µουσική 
του, να δυναµώνεις τον ήχο. Είναι τέτοιος ο ρυθµός και τέτοια η οι-
κειότητα µε τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον που το χέρι πάει µόνο 
του, ακόµα κι αν δεν είναι καλλιτέχνης της γενιάς σου. Ακόµα κι αν 
µεγάλωσες µε Stones και Beatles. Αν, επιπλέον, µεγάλωσες µαζί του 
και είσαι από εκείνους που στον καθρέφτη πρόβαραν βήµατα προς 

τα πίσω σε µια σειρά απέλπιδων προσπαθειών επιτυχίας του moonwalk, µπορεί να 
αρχίσεις να κουνιέσαι µέσα στο αυτοκίνητο στο «Billie Jean».

Η µουσική αξία του Μάικλ Τζάκσον είναι αυταπόδεικτη. Το ίδιο και η επίδρασή 
του σε τουλάχιστον τρεις γενιές καλλιτεχνών.

Η προσωπικότητα, ωστόσο, και η προσωπική του ζωή έχουν µόνο αρνητικό πρό-
σηµο. Ψίθυροι, σκάνδαλα, δικαστήρια, κατηγορίες, κι αυτή η γκροτέσκ εµφάνιση. 
Ούτε άσπρος ούτε µαύρος, παραµορφωµένος από τις επεµβάσεις στο πρόσωπο, πατέ-
ρας δύο παιδιών η µητέρα των οποίων εξαγοράστηκε για να εξαφανιστεί από τη ζωή 
τους.

Ο θάνατός του φάνηκε να ήρθε την κατάλληλη στιγµή. Και προς στιγµήν φάνηκε 
ικανός να κρατήσει κρυµµένους καλά σε σκοτεινά υπόγεια επικίνδυνους σκελετούς, 
µέχρι που το HBO αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει και να µεταδώσει το ντοκιµαντέρ 
του Νταν Ριντ «Leaving Neverland».

Σε αυτό φιλοξενούνται συνεντεύξεις-εξοµολογήσεις ανδρών που ήταν κάποτε α-
γόρια και ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον τους φιλοξενούσε στο διάσηµο ράντσο-παιδό-
τοπό του «Neverland» και τους κακοποιούσε σεξουαλικά. Υποθέσεις που έφτασαν 
στα δικαστήρια, αλλά υπήρξε εξωδικαστικός διακανονισµός. Εξοµολογήσεις που ε-
ξοργίζουν και επαναφέρουν το αειθαλές: µπορείς να αγαπάς τον καλλιτέχνη παρά τα 
εγκλήµατά του;

Ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι η µόνη αµφιλεγόµενη προσωπικότητα στην ιστορία 
της τέχνης.

Ο Αφροαµερικανός συγγραφέας και µουσικός Γκρεγκ Τέιτ σηµειώνει: «Η αφρο-
αµερικανική κοινότητα είχε εντοπίσει από καιρό την αυτοκαταστροφική πλευρά του 
Τζάκσον. Είχαµε τη νηφαλιότητα να διαχωρίσουµε τον καταπληκτικό σόουλ τραγου-
διστή και απίθανο χορευτή από τις όλο και πιο τρελές επιλογές του, συµπεριλαµβανο-
µένων των λίφτινγκ προσώπου, που σταδιακά µετέτρεψαν το δέρµα του από µαύρο σε 
λευκό, ή τις ρινοπλαστικές και τις αισθητικές επεµβάσεις στο πηγούνι. Έχοντας δει 
µόνο το τρέιλερ του συγκεκριµένου ντοκιµαντέρ, το µόνο που έχω να πω είναι πως ο 
σκηνοθέτης αναζητά την αλήθεια όσο και ένας “κίτρινος” ρεπόρτερ ενός ταµπλόιντ».

«Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός αν θα ακούει ή όχι τα τραγούδια του» 

γράφει η Λίντσεϊ Ουίνσιπ, κριτικός χορού του «Guardian», και συνεχίζει: «Το να δια-
χωρίσεις έναν άνθρωπο από τη µουσική του είναι πολύ δύσκολο, όταν µιλάµε για ένα 
τέτοιο παγκόσµιο φαινόµενο, η επίδραση του οποίου ξεπέρασε τα όρια της µουσικής. 
Ο Τζάκσον έφερε το χορευτικό στιλ των Αφροαµερικανών στη mainstream σκηνή. Ε-
νέπνευσε τον κόσµο να σηκωθεί από τις καρέκλες του και να χορέψει και, µεταξύ πολ-
λών άλλων, έµεινε στην ιστορία ως ο καλλιτέχνης που έκανε τους πάντες να θέλουν να 
κουνηθούν στον ρυθµό του. ∆εν πρέπει, λοιπόν, να νιώθουµε ντροπή επειδή ο άνθρω-
πος που κάποτε µας ενέπνευσε τώρα κατηγορείται για τόσο χυδαία πράγµατα. Το αν 
θα πετάξουµε στα σκουπίδια τους δίσκους του ή αν θα συνεχίσουµε να τους ακούµε 
και να χορεύουµε υπό τους ήχους του είναι απολύτως προσωπική επιλογή».

O Τζάκσον δεν είναι ο µόνος που διχάζει και προβληµατίζει. Κακοί άνθρωποι δη-
µιουργούν ωραία τέχνη. Ο συνθέτης Ρίχαρντ Βάγκνερ ήταν αντισηµίτης και συχνά κα-
τηγορούσε δηµόσια τους Εβραίους, όπως και ο σπουδαίος ποιητής Τ.Σ. Έλιοτ, η οµοε-
θνής του Βιρτζίνια Γουλφ και ο ιµπρεσιονιστής ζωγράφος Εντγκάρ Ντεγκά.

Η Αµερικανίδα συγγραφέας Πατρίσια Χάισµιθ περιγράφεται από τους ανθρώ-
πους που τη γνώρισαν ως άτοµο που δεν αγαπούσε τους ανθρώπους, στα όρια της µι-
σανθρωπίας. «Ήταν ένας κακός, σκληρός, άκαρδος άνθρωπος που δεν αγαπούσε κα-
νέναν και κανένας δεν µπορούσε να την αγαπήσει» είχε δηλώσει ο εκδότης Ότο Πέ-
ντσλερ. «∆εν κατάλαβα ποτέ πως κάποιο ανθρώπινο πλάσµα µπορούσε να είναι τόσο 
αδυσώπητα φρικτό».

Η χαρισµατική Χιλιανή συγγραφέας Μαρία Καρολίνα Γκιλ το 1956 πυροβόλησε 
και σκότωσε τον εραστή της, ενώ η συγγραφέας αστυνοµικών ιστοριών Αν Πέρι στα 15 
της συµµετείχε στη δολοφονία της µητέρας της καλύτερής της φίλης.

Στην πραγµατικότητα, το ερώτηµα είναι παραπλανητικό. Κακοί άνθρωποι µπο-
ρούν να παραγάγουν σηµαντική τέχνη. Το θέµα είναι αν εµείς επιθυµούµε να γοη-
τευτούµε από το έργο τους. Ο Αργεντινοϊσραηλίτης πιανίστας και µαέστρος Ντάνιελ 
Μπάρενµποϊµ δεν τολµά να παίξει Βάγκνερ στο Ισραήλ. Ο ίδιος, όµως, αγαπάει τη 
µουσική του. Συνηθίζει µάλιστα να λέει ότι «ο Βάγκνερ ήταν ρατσιστής, δεν έγραψε 
όµως ούτε µία αντισηµιτική νότα».

Η τέχνη δεν χρειάζεται να έχει ήθος για να εκτιµηθεί. Ο καλλιτέχνης χρειάζεται, 
για να είναι άνθρωπος, αλλά σε αυτή την περίπτωση αναµετράται µε άλλους όρους και 
αξίες. Το έργο του όχι. ∆εν απαντάει σε κανέναν αξιακό κώδικα παρά µόνο σ’ εκεί-
νον που ικανοποιεί τα αυτιά και τα µάτια των θεατών, την ψυχή και το πνεύµα τους. 
Το έργο του είναι, τελικά, αυτεξούσιο και ανεξάρτητο από την προσωπικότητα και τις 
προσωπικές του επιλογές. Οπότε δυναµώστε, αν το επιθυµείτε, το «Thriller», κανείς 
δεν θα σας στραβοκοιτάξει… (µάλλον).

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μπορείς να αγαπάς  
τον καλλιτέχνη παρά  
τα εγκλήµατά του; 
Ο Μάικλ Τζάκσον και άλλες ιστορίες.



  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

 Πεσµένο βλέφαρο: 
Πώς να το 

βελτιώσετε 
µε το 

µακιγιάζ

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έκανες τη γυµναστική σου και τις διατάσεις σου 
στο τέλος; Ίδρωσες αρκετά; Συγχαρητήρια! Ιδού 
τι πρέπει να κάνεις τώρα:

1. Σκούπισε τον ιδρώτα! Μην αφήνεις ποτέ τον ιδρώτα 
πάνω στο δέρµα σου, καθώς υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: 
α) να ξαναεισχωρήσουν οι τοξίνες από τους ανοιχτούς 
ακόµα πόρους, β) να δηµιουργηθούν σµήγµατα στο δέρµα 
σου, τα γνωστά σπυράκια. Έχε πάντα µαζί σου πετσέτα για 
να σκουπίζεσαι καθ’ όλη τη διάρκεια της γυµναστικής αλλά 
και µετά, µέχρι να κάνεις µπάνιο.

2. Πιες νερό! Μπορεί να σου φαίνεται κοινότοπο, αλλά είναι πολύ 
σηµαντικό. Ιδιαίτερα µετά τη γυµναστική, ο οργανισµός σου πρέπει να 
αναπληρώσει τα υγρά που έχασε.

3. Μπες για µπάνιο! Το µπάνιο µετά τη γυµναστική έχει πολλά οφέλη: α) α-
ποµακρύνει όλες τις τοξίνες που έχεις αποβάλει µέσω του ιδρώτα, αποτρέπο-
ντας τα προαναφερθέντα 1α και 1β, β) χαλαρώνει τους µυς και γενικά το σώµα, 
µε αποτέλεσµα να τρως πιο ήρεµα και συνετά, χωρίς άγχος και βιασύνη. Ακόµα κι 
αν πεινάς µετά τη γυµναστική, δοκίµασέ το και θα δεις ότι θα φας πιο προσεκτικά και πιο 
σωστά διατροφικά.

4. Φάε σωστά! Μην παραλείψεις το γεύµα σου µετά τη γυµναστική και µη φας junk food. Μάσα την 
τροφή σου καλά και αργά, ούτως ώστε να φας σωστή ποσότητα φαγητού και να µην ξεφύγεις, καθώς είναι 
πολύ επικίνδυνο να ξεφύγουµε στην ποσότητα φαγητού µετά τη γυµναστική, αφού οι καύσεις µας είναι αυξηµέ-
νες.

Tips για 
µετά τη 
γυµναστική
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Τ
α τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον γύρω 
από τις κετογονικές δίαιτες µε πολύ χαµηλή περιεκτι-
κότητα σε υδατάνθρακες. Οι κετογονικές δίαιτες αναµ-
φίβολα έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικές, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, ως εργαλείο για 

την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερλιπιδαιµίας, όσο 
παράδοξο κι αν ακούγεται αυτό. Οι κετογονικές δίαιτες χαρακτη-
ρίζονται από τη µείωση της κατανάλωσης υδατανθράκων στη δι-
ατροφή µας, συνήθως <50 g/ηµέρα, και µια σχετική αύξηση στην 
κατανάλωση πρωτεΐνης και λίπους. Η γνώση σχετικά µε τις µετα-
βολικές πτυχές της κλασικής κετογονικής δίαιτας άρχισε να αυ-
ξάνεται τη δεκαετία του 1960, αλλά η συνειδητοποίηση της σηµα-
σίας αυτής της δίαιτας από κλινική άποψη ήρθε στις αρχές της δε-
καετίας του 1920, όταν άρχισαν να τη χρησιµοποιούν επιτυχώς για 
τη θεραπεία της επιληψίας.

Οι κετογονικές δίαιτες βασίζονται στο γεγονός ότι µετά από 
λίγες ηµέρες νηστείας ή πολύ δραστικής µείωσης της κατανάλω-
σης υδατανθράκων στη διατροφή µας (<20 g/ηµέρα) το σώµα µας 

παύει να χρησιµοποιεί τη γλυκόζη ως κύριο καύσιµο και στρέφεται 
στο αποθηκευµένο λίπος για να καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια. 

Επειδή όµως το κεντρικό νευρικό µας σύστηµα δεν µπορεί να χρησι-
µοποιεί το λίπος ως πηγή ενέργειας (συνήθως χρησιµοποιεί γλυκόζη), 

αναζητά άλλες πηγές ενέργειας. Μετά από 3-4 ηµέρες αυτής της δίαιτας 
το αποθηκευµένο στο σώµα γλυκογόνο, που είναι η κύρια αποθήκη γλυ-

κόζης, εξαντλείται και ο οργανισµός µας αρχίζει να χρησιµοποιεί τις κετό-
νες που παράγονται από την καύση του λίπους ως µια πραγµατικά ατελεί-

ωτη πηγή ενέργειας.
Η κετογονική δίαιτα αποτελεί τον βασικό άξονα µιας σειράς από δίαιτες 

που είναι πολύ δηµοφιλείς και κατά καιρούς ονοµάζονται µε το όνοµα κάποιου 
ειδικού που τις επινόησε ή τις αναδιαµόρφωσε µε βάση τις απόψεις του. Στην 

πράξη, πάντα µιλάµε για το ίδιο πράγµα, σχεδόν ελεύθερη κατανάλωση πρωτεϊνών, 
δηλαδή άπειρο κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, τυρί, αυγό και τα παράγωγά τους, πολύ µε-

γάλη κατανάλωση λίπους και σχεδόν καθόλου άµυλο, ρύζι, πατάτες, µακαρόνια, ψωµί, 
ζάχαρη, όσπρια και φρούτα. Επιτρέπονται από τα λαχανικά µόνο οι πράσινες σαλάτες, το 

µπρόκολο και τα κολοκυθάκια, κι αυτά µε µέτρο. Στη δίαιτα αυτή το ποσό των θερµίδων που 
παίρνει το άτοµο δεν έχει πραγµατικά καµία σηµασία, εκτός από αυτές που παίρνει από το αλ-

κοόλ, το οποίο µεταβολίζεται άµεσα και καίγεται από τον οργανισµό αντί για το λίπος.
Όταν κάποιο άτοµο ακολουθεί µια τέτοιου τύπου διατροφή, ουσιαστικά τρέφεται από το αποθη-

κευµένο του λίπος και φυσικά χάνει βάρος. Οι επιπτώσεις στον οργανισµό µιας τέτοιας δίαιτας είναι ανά-
λογες της νηστείας σε επίπεδο ασιτίας. Τις πρώτες µέρες παρουσιάζονται πονοκέφαλοι, ζαλάδες, ατονία και 

εύκολη κόπωση λόγω της συσσώρευσης κετονών στο σώµα. Συνήθως τα συµπτώµατα αυτά υποχωρούν µετά 
από λίγες µέρες, ενώ παραµένει µια δυσοσµία στην αναπνοή και πιθανόν κάποιες διαταραχές, όπως δυσκοιλιότητα 

λόγω του χαµηλού ποσοστού φυτικών ινών στη διατροφή. Η αποτελεσµατικότητα αυτής της δίαιτας στην απώλεια βά-
ρους είναι µεγάλη στο αρχικό στάδιο και σταδιακά µειώνεται, µέχρι να φτάσει ως την ελάχιστη απώλεια µετά από 5-6 µήνες. 

Η κετογονική δίαιτα είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια ενός ειδικού, αλλά δίκοπο µαχαίρι αν κάποιος την κάνει δίχως πα-
ρακολούθηση και δίχως να είναι αναγκαία. Είναι τελείως ακατάλληλη για διαβητικούς, νεφροπαθείς και εγκύους. Μην πειραµατίζεστε, 

λοιπόν, µε αυτήν αντιγράφοντας διαιτολόγια από το διαδίκτυο, και εάν πιστεύετε ότι σας ταιριάζει, ρωτήστε τον –πτυχιούχο– διαιτολόγο σας.
*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

 Κετογονική δίαιτα: 
Ωφελεί άραγε ή 

βλάπτει;

Το πεσµένο βλέφαρο είναι ένα χαρακτηριστικό που κάποιοι έχουν από την ηµέρα 
που γεννιούνται και άλλοι το αποκτούν καθώς ο χρόνος προχωρά. Ευτυχώς για 
τις γυναίκες, µε το σωστό µακιγιάζ µπορούν να δηµιουργήσουν την κατάλληλη 
«οφθαλµαπάτη».

Το πεσµένο βλέφαρο, λοιπόν, δεν θέλει το eyeliner. Ειδικά στη λογική της Όντρεϊ 
Χέπµπορν ή της Μέριλιν Μονρό, όταν δηλαδή είναι λεπτό στις εσωτερικές 
ρίζες και πιο χοντρό στις εξωτερικές. Αντίθετα, χρειάζεται να βγει αρκετά στις 
εξωτερικές γωνίες και να ξεπεραστεί το σηµείο όπου διπλώνει το άνω κινητό 
βλέφαρο για να δώσετε cat-eye αισθητική στα µάτια σας. Σε κάθε περίπτωση, 
το πεσµένο βλέφαρο και το eyeliner είναι κακός συνδυασµός, καθώς είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι θα λερώσετε αρκετά το καπάκι σας.

Από την άλλη, το smokey look είναι ιδανικό για τις γυναίκες που έχουν 
πεσµένο βλέφαρο. Παράλληλα, µεγαλώνει ιδιαίτερα το σχήµα των µατιών 
τους. Πάντα να ελέγχετε τη σκιά που έχετε εφαρµόσει στο κινητό 
σας βλέφαρο µε ανοιχτά µάτια και να είστε σίγουρες ότι την έχετε 
ντεγκραντάρει και την έχετε σβήσει σωστά για να µεγαλώνει το σχήµα 
των µατιών σας.

Αν χρειάζεστε έµπνευση για make-up looks από διάσηµες 
καλλονές, αυτά της Μπλέικ Λάιβλι και της Τζένιφερ Λόρενς θα 
σας δώσουν πολλές ιδέες για µακιγιάζ. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
οι δύο κυρίες επιµένουν να τονίζουν κυρίως τα χείλη τους. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που αναδεικνύουν τα 
µάτια τους µε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Τέλος, να είστε πάντα γενναιόδωρες µε τη 
µάσκαρα. Να τονίζετε τις βλεφαρίδες από τις 
ρίζες έως τις άκρες. Όσο πιο πυκνές και 
µακριές δείχνουν, τόσο πιο εντυπωσιακό 
το µακιγιάζ των µατιών σας.
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